
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti JAWA Moto spol. s r.o. 
Jméno autora: Holubová Alena 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Zuzana Hlaváčová, MBA 
Pracoviště oponenta práce: Aures Holdings a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené téma by pro vybranou společnost mohlo být velmi cenným materiálem pro budoucí rozhodování 

 

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. 

Cíl práce byl dle mého splněn. 
 

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

Postup i metody byly správně zvoleny 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Z práce autorky je zřejmé, že dané problematice rozumí, dokáže problematiku vysvětlit a zanalyzovat do detailů, aby 
naplnila cíl práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práci hodnotím po formální i jazykové stránce výborně. Rozsah je dostačující, obsah jasný a zřetelný. Slovní komentář 
doplněn o grafy a tabulky - velice vhodné a zdařilé, dobře se čte 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autorka práce čerpala z veřejných zdrojů, které výborně zpracovala a zanalyzovala, a použila vhodný studijní materiál 
 

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 

Celkově je práce dobře zpracovaná, stávající situace ve firmě zanalyzovaná na základě dobře zvolených ukazatelů 
a nechybí ani návrhy pro řešení krizové situace společnosti. 
 
Otázka č. 1: Na základě vypočtených ukazatelů zkuste popsat, jak byste jako vlastník/investor postupovala, pokud 
byste obdržela vámi zpracované analýzy. Nač se budete soustředit, co by byly první kroky, pokud byste firmu 
chtěla zachránit před úpadkem 
 
Otázka č. 2: jakou považujete, v případě analyzované společnosti, vhodnou reklamu, která by prodej na lokálním 
trhu pozvedla? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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