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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti AVEFLOR, a.s. 
Jméno autora: Eliška Štěpánková 
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 práce odpovídá náročnosti studijního oboru Řízení a ekonomika průmyslového podniku. 

 

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. 

Studentka splnila zadání. 
 

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

Při zpracování bakalářské práce nejprve studentka si vytyčila cíl práce a následně v teoretické části práce popsala vybrané 
nástroje finanční analýzy. Praktická část práce byla zaměřena na zpracování finanční analýzy ve společnosti AVEFLOR, a.s. 
Závěr práce byl zaměřen na shrnutí získaných poznatků. 

 

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

dat získaných z praxe. 
Při zpracování práce studentka využívala poznatky získané během studia a z odborné literatury, která se týkala finanční 
analýzy a dále vycházela z výročních zpráv společnosti AVEFLOR, a.s. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální a jazykové úrovně hodnotím práci známkou výborně. 

 

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. 
Studentka čerpala z odborné literatury, která se týkala zkoumané problematiky.  

 

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. 

Předkládaná bakalářská práce naplnila zadání a zároveň splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na 
vysokoškolské kvalifikační práce tohoto typu studia. Proto práci hodnotím známkou výborně a doporučuji 
k obhajobě. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Otázky: 
Kterou formu financování byste doporučila společnosti AVEFLOR, a.s. a z jakých důvodů? 
Z jakých důvodů dochází k poklesům výsledků hospodaření společnosti AVEFLOR, a.s.? 
Jaká opatření by společnost měla učinit, aby začala dosahovat kladných výsledků hospodaření? 
 
 
 
 
Datum: 8.6.2020     Podpis: 


