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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společnosti Kofola,a.s. 
Jméno autora: Kluc Aleš 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Diplomant splnil deklarované body zadání. 

 

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

Diplomant zvolil jasný postup s ohledem na aplikaci a možné spektrum uživatelů z řad controllerů i manažerů. Vhodně 
práci strukturoval, využil metodiku výběru ukazatelových skupin. Práce je vhodně doplněna tabulkami, grafy, schématy. 

 

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 využil a rozšířil vědomosti získané v průběhu studia, správně a náležitě analyzoval a interpretoval podkladová 
data. Závěr práce tvoří vhodná doporučení managementu společnosti.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je vhodně uspořádána, psáne čtivě, ale přitom věcně, autor užité vztahy vysvětluje. Rozsah práce je standardní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Autor zvolil tuzemskou literaturu v uspokojivé míře, citace provedl správně. 
 

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). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
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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  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 10.6.2021     Podpis: Beran Theodor 


