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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza pro skupinu podniků daného průmyslového odvětví 
Jméno autora: Duda Josef 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Klepněte sem a zadejte text. 
Oponent práce: Daniel Toth 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce je relativně náročné, zahrnuje nutnost aplikace kvantitativních metod. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 Autor se držel zadání, avšak provedení je velmi neuspořádané. Cíl práce je definován jako provedení finanční analýzy, chybí 
však odůvodnění metod a interpretace výsledků (včetně doporučení).  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Metodologický postup je v zásadě správný, avšak nepřehledný.  Chybí početní aparát, podle kterého došel autor 
k výsledkům.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je uspokojivá. Autor vycházel ze standartních postupů finanční analýzy.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň dostatečná. Text obsahuje velké množství formálních a metodologických chyb. Poznámkový aparát není 
zcela v souladu s citační normou.  Rozsah práce je dostatečný (51 normostran).  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Seznam použítých zdrojů (str. 59) je velmi omezený (4 zdroje).  Chybí cizojazyčný zdroj.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Autor přistupoval k problematice v zásadě správně, avšak množství formálních a metodologických chyb práci 
výrazně znehodnocuje. Autor může bakalářskou práci obhájit s určitým úsilím, z něhož bude jasné, že 
metodologickému obahu a postupům rozumí a dokáže je odůvodnit, včetně interpratece výsledků.  
Otázky 
Vysvětlete, jak proč ve společnosti Egermann roste počet zaměstnanů a při tom ve stejném období klesá čistý 
obrat?  
Proč jsou ve finanční analýze podniků použity pouze údaje za období 2012 až 2016 (bez roku 2017)?  
  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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