
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní,  

Ústav podnikové ekonomiky a managementu 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno diplomanta Bc. Dana Kuchařová 

Téma práce Finanční analýza české společnosti reportované podle IFRS 

Cíl práce 

 

 

Finanční analýza vybrané společnosti a porovnání účetních výkazů dle 

IFRS 

Oponent diplomové práce Ing. Irena Honková. Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu    X 
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací   X  
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

X    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 X   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 

 

 

V teoretické části je vymezen význam finanční analýzy, zdroje informací a uživatelé. 

Následně jsou popsány jednotlivé účetní výkazy. Vhodně jsou uvedeny pravidla finančního 

řízení, která však chybí v praktické části. Teoretická část dále pokračuje představením 

jednotlivých metod finanční analýzy a je zakončena poznatky v oblasti mezinárodních 

standardů finančního výkaznictví. 

V úvodu praktické části v kap. 3 je představena vybraná společnost a je zde uvedena rovněž 

finanční analýza poměrových ukazatelů. Tato analýza by měla být uvedena až v následující 

kapitole 4, která je nazvaná „Finanční analýza“, kde autorka ve finanční analýze pokračuje. 

Kapitola 5 nazvaná „IFRS ve sledovaném podniku“ obsahuje konkrétní rozdíly v účtování a 

v oceňování majetku a závazků, avšak je vytržená z kontextu finanční analýzy. Bylo by 

například vhodné vyčíslit nebo alespoň slovně komentovat dopady rozdílů IFRS a ČÚS do 



finančních výsledků. Kapitola 6 „Závěry a doporučení“ je orientována marketingově a 

autorka se tak odchýlila od cíle práce.  

Co se týká formální stránky, vzorce by měly být očíslované. 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Vysvětlete větu na str. 66: 

„Podnik sice vykazuje ztrátu, vzhledem k jeho povaze a činnosti lze ovšem jeho působení 

hodnotit kladně.“ 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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