
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSUDEK OPONENTA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 



I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název práce:  Eknomická analýza podniku Otavské 
strojírny, a.s.  

Jméno autora:  Jarník  Jáchym  
Typ práce:  bakalářská  
Fakulta/ústav:  Fakulta strojní (FS)  
Katedra/ústav:  Ústav řízení a ekonomiky podniku  
Oponent práce:  Ing. Jan Macík, Ph.D.  
Pracoviště oponenta práce:  Rexonix s.r.o.  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ ZADÁNÍ průměrně náročné  
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.  
Bakalářskou práci hodnotím jako průměrně náročnou, student využil základních znalostí ekonomiky. 

 
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 bakalářské práce byl splněn, student provedl základní stupeň ekonomické analýzy, provedl výpočty vybraných 
ekonomických ukazatelů. 

 
 

Zvolený postup řešení  vhodný  
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.  
Ekonomická analýza se zaměřila na metodu, využívající základních ekonomických ukazatelů, zjištěných z rozvahy a 
výsledovky podniku. Student nejprve popsal základní informace o finanční analýze a vysvětlil její účel. Následně 
skupiny ukazatelů vypočítal. 

 
Odborná úroveň  B - velmi dobře  
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů 
a dat získaných z praxe.  
 Student využil znalosti získané studiem na Fakultě strojní, aplikoval vybranou metodu podílové analýzy podniku a 
provedl výpočty typické pro tuto oblast, odborná úroveň práce odpovídá základním požadavkům, autor využil 
přiměřené množství odborné literatury i účetních podnikových dat.   

  
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce   C - dobře  
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou 
stránku.  
Formální a jazykovou úroveň práce hodnotím s drobnými výhradami, v textu se vyskytují překlepy a některé 
typografické chyby. 
 

VVýběr 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.  
Výběr zdrojů je přiměřený a vhodný. Zdroje jsou v textu citované.  
Literatura je v souhrnu seřazena podle abecedy. K porušení citační etiky dle mého názoru nedošlo.  

  

 

  



III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE  
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte 
případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před 
komisí.  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze dne 13. 6. 2019 

Ing. Jan Macík, Ph.D. 


