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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza podniku Witte Nejdek 
Jméno autora: Patrik Čákora 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Bc. David Hýbl 
Pracoviště oponenta práce: Českomoravská stavební spořitelna 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Přestože název BP naznačuje, že tématem je výhradně finanční analýza podniku, autor se zabývá rovněž budoucím 
vývojem podniku založeném na zjištěných poznatcích. Takové požadavky na BP lze rozhodně považovat za přidanou 
hodnotu a zadání bakalářské práce splňuje kritéria náročnosti kladené na tento typ prací. 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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 provedl rozsáhlou analýzu mnoha vybraných ukazatelů získaných na základě shromážděných dat. Finanční analýza 
podniku i její srovnání s konkurencí jsou zcela dostatečné. Autor však mohl věnovat více prostoru hodnocením budoucích 
možností podniku. 

 

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

Autor provedl rešerši současných poznatků, které následně aplikoval při vlastní analýze podniku. K přehlednosti finanční 
analýzy pomáhá využití grafů u jednotlivých ukazatelů. Některé ukazatele nebývají standardně uváděné při finančních 
analýzách. 

 

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. 
Autor správným způsobem poukazuje na vazby mezi rešerší literatury a současně svými závěry potvrzuje, že skutečně 
těmto souvislostem rozumí. Je nutné ocenit, že autor dokázal zpracovat BP bez přístupu k interním datům a musel 
s vystačit pouze s daty veřejně dostupnými. Oceňuji také využití složitějších ukazatelů jako je Altmanovo Z-score či index 
IN05. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána gramaticky správně, avšak autor používá poněkud kostrbatou větnou syntax. Některé vyjádření jsou 
myšlena autorem dobře, ale napsána neodborně. Např. věta „dosahuje WITTE dobrých výsledků“ na str. 65 by měla být 
napsána mnohem konkrétněji. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
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Autor shromáždil dostatek zdrojů a následně je i citoval. Přesto způsob autorova citování narušuje čtivost textu (např. str. 
16). Mezi použité zdroje by se hodilo zařazení více tištěných zdrojů, případně cizojazyčných zdrojů. Autor některé zdroje 
(př. Kalouda, 2017) uvádí v citacích dvakrát. Autor se několikrát (např. str. 66) zmiňuje o nadcházející krizi, takový fakt by 
bylo vhodné podložit citací. 

 

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. 
 

 

 

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. 
 
Autor ve své práci prokázal, že se orientuje v problematice finanční analýzy podniku a vidí zkoumané ukazatele ve 
vzájemných souvislostech. Oceňuji zejména využití složitějších ukazatelů jako je Altmanova Z-scóre a ukazatel IN05 
a schopnost pracovat pouze s externími daty. Autor zvolil vhodný způsob prezentace výsledků zjištěných hodnot 
ukazatelů (grafy), což pomáhá k přehlednosti práce. 
Autor však mohl důsledněji pracovat se stylem textu a citacemi, což práci poněkud ubírá na kvalitě. Kapitola 
zhodnocení budoucího vývoje a možností by mohla obsahovat podrobnější analýzu situace a více opory v citacích. 
Samotný závěr práce by mohl obsahovat více zjištěných poznatků. 
 
Doporučené otázky: 
 
Zamyslete se nad blížící krizí a obhajte, proč se blíží. V jaké oblasti by nejvíce dopadla na firmu Witte Nejdek? 
 
Jakým způsobem byly vybrány podniky MAHLE Behr Ostrava a KE Ostrov Elektrik, jakožto podniky vhodné pro 
srovnání s WITTE Nejdek? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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