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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční a nefinanční analýza vybrané společnosti 
Jméno autora: Zaritskaia Ekaterina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku, 12138 
Oponent práce: Ing. Olga Dobrovolschi 
Pracoviště oponenta práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku, 12138, Fakulta strojní ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání předložené práce povazuji za náročné. Jedná se o nadstandardní posouzení finančních a nefinančních 
parametrů podniků.  

 

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 provedla kompletní analýzu podniku, aplikovala jednotné nástroje a metody finanční analýzy. Zadaní 
bylo naplněno. Závěry a interpretace výsledků uvedené studentem jsou přínosné, hodnotím daný bod jako 
splněno. 

 

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

Zvolený postup zpracování je správný. Autorka nejprve zpracovala přehled teoretických poznatků, a dále vše 
aplikovala na praktickém přikladu konkrétní společnosti a její konkurence. 

 

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. 
Studentka ve své práci prokázala, že dovede adekvátním způsobem aplikovat poznatky získané studiem a 
z odborné literatury.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je zpracována dle formálních náležitostí. Práce je přehledná a upravená.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 pro práci zvolila vhodnou odbornou literaturu a prokázala, že umí pracovat s účetními závěrkami 
podniku.  Použití citací, převzatých prvků, apod. bez připomínek. 
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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 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Závěrem tohoto oponentského posudku lze říci, že předkládaná bakalářská práce je zpracována přehledně, 
komplexně i systematicky. Zadání diplomové práce bylo splněno. Bakalářská práce je celkově zpracována na velmi 
dobré úrovni. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Pro závěrečnou diskusi pokládám tyto otázky: 
 

1)  Z jakého důvodu ukazatele likvidity u vybrané společnosti a konkurentu v roce 2018 jsou výrazně nižší?  
2) Na zaklade vývoje ukazatelů rentability tržeb a nefinanční analýzy společnosti EDEL – nábytek, s.r.o., 

dokázala byste předpovědět, jak se změní ROS a co by mohlo být důvodem změny (pokud změna nastane) 
tohoto ukazatele v roce 2020 a 2021? 
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