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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků 
Jméno autora: Bc. Tereza Mařanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing Bc. Mojmír Sabolovič, Phd. 
Pracoviště oponenta práce: MUVS CVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce na téma mezipodnikové srovnání konkurenčních podniků představuje komplexní úkol se 
schopností chápat návaznosti mezi podnikovou ekonomikou, řízením podnikových financí, oborovým, odvětvovým a 
makroekonomickým prostředím. Práce náročností plně odpovídá požadavkům na zadání diplomových prací. 

 
Splnění zadání splněno 
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. 
Zadání práce bylo splněno bez výhrad. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení práce, metodika a použité metody dílčí metody finanční analýzy přesahují standardní obsah analýz tohoto 
typu v ČR. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je zejména z praktického pohledu vysoká. Autorka práce využila doslova všechny běžně používané 
metody finanční analýzy v ČR. Co činí předkládanou práci výjimečnou je adekvátní aplikace metod mezipodnikového 
srovnání. Metody jsou aplikování formálně správně, v odpovídající formě a rozsahu. Jako výrazné pozitivum je nutné 
vyzdvihnout smysluplné analytické komentáře a doporučení. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce odpovídá pracím tohoto typu. U formální úrovně je nutné vytknout občasné typografické 
nedostatky (zarovnání textu do bloku, odsazení nadpisů a odstavců, centrování). 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Je nutno vyzdvihnout množství využitých zdrojů (domácích i zahraničních). Citace odpovídají citačním zvyklostem 
s výjimkou „internetových stránek“ v seznamu literatury, které se zvyklostem vymykají. 

 
 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
Studentka dostatečně prokázala práci s odbornou literaturou, aplikaci zvolených metod vědecké práce a schopnost 
formulovat vlastní závěry a doporučení.   

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Předkládaná práce zahrnuje komplexní finanční analýzu podniku v rozsahu, který u nás není v době odevzdání práce 
standardem. Autorka práce v teoretické části akcentovala standardní teoretické aspekty finanční analýzy a zejména 
její části – mezipodnikového srovnání.  Metody formálně správně aplikovala a vyvodila logické závěry o finančním 
zdraví podniku. Předkládanou práci lze proto ohodnotit jako velmi zdařile zpracovanou. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Nechť autorka vysvětlí na analyzovaném podniku přínos aplikace metody ABC, doporučované v závěru práce, ke 
konkurenceschopnosti podniku. 
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