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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti Bohušovická mlékárna a.s. 
Jméno autora: Ondřej Josef Kulhánek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce odpovídá studijnímu programu a studijnímu oboru. 

 

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. 

Student splnil zadání bakalářské práce.  

 

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

Student nejprve zpracoval teoretickou část práce, která byla zaměřená na finanční analýzu a metody finanční analýzy. 
Následně v praktické části své práce provedl finanční analýzu ve společnosti Bohušovická mlékárna, a.s.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Student při zpracování práce využil znalosti získané během studia z odborné literatury, která se týkala zkoumané 
problematiky. Dalšími zdroji, které využil byl VZZ a rozvaha Bohušovické mlékárny, a.s. za období 2014 – 2018. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální a jazykové úrovně je bakalářská práce velmi dobře zpracována. 

 

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. 
Student při zpracování své práce čerpal z odborných zdrojů zaměřených na finanční řízení a finanční analýzu. 

 

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 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

Překládaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce a zároveň jsou 
naplněny cíle, které jsou uvedeny v zadání. Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou 
výborně. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Otázky: 
Z jakých důvodů nedosahuje ani jedna z mlékáren doporučených hodnot pro okamžitou likviditu? 
Co zapříčinilo zápornou rentabilitu aktiv a vlastního kapitálu v roce 2018 u společnosti Choceňská mlékárna 
s.r.o. a u Bohušovické mlékárny v roce 2017? 
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