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POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza Kiwi.com s.r.o. 
Jméno autora: Rudolf Gessner 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Cílem práce je na základě finanční analýzy zhodnotit celkové finanční zdraví podniku, identifikovat možná budoucí rizika nebo 
příležitosti a případně poskytnout návrhy na zlepšení v oblasti finančního řízení. 
Vložte komentář.  Jedná se o analýzu společnosti využívající digitální technologie§ 
 
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. 
Obsahově i metodicky je cíl práce splněn.  Zpracování je podrobné. Zadání je splněno a student zpracovala teoretickou část 
na základě dostupné teoretické literatury a používané metodiky. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.  
 
Metoda hodnocení je správná Práce je vypracována logicky a v teoretické části jsou představeny nástroje finanční analýzy. 
v praktické části je představeny analyzovaná společnost a následně jsou aplikovány nástroje finanční analýzy společně s 
interpretací výsledků. Analýza je provedena správně. V závěru je provedeno hodnocení společnosti.  
 
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. 
Oborná úroveň je dobrá. Praktická část přináší nové poznatky z praktického života společnosti Kiwi. com pracující v turistice.  
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Obsahově je práce v pořádku. Z hlediska jazyka je text v pořádku.     
 
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. 
Vložte komentář. Výběr učebnic v teoretické části i praktických materiálů s aktuálními poznatky je dobrý. Bibliografické citace 
jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 
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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Práce je dobře zpracovaná a téma je zajímavé.  
 
Otázka 1: Analýza je dobře provedená a ukazuje, že společnost velice dobře prosperuje ve svém oboru. 
Covid-19 je velmi nepříznivý pro cely trh se službami cestovního ruchu. 
Uvažovala společnost o nějakém záložním plánu v podobě diverzifikace do méně rizikového oboru? 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 9.9.2020     Podpis: Irena Jindřichovská 


