
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 
 

Oponentský posudek diplomové práce 
 

Název diplomové práce: 

Analýza a návrh zvýšení ekonomické výkonnosti vybraného podniku 

Autor práce: 

Bc. Eva Jeřábková 

Oponent: 

Ing. Jindřich Hradecký 

 

 

Hodnocení práce: 

 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

V teoretické části své diplomové práce se autorka zabývá metodami provádění finanční 
analýzy podniků. Jsou zde popsány základní aspekty finanční analýzy a je uvedena celá 
plejáda metod, které budou následně použity v praktické části. Práce nekončí pouhou 
kalkulací a komentářem finančních ukazatelů, jak je obvyklé u některých jiných diplomových 
prací. Autorka se taktéž seriózně zabývá návrhy, kterými by se dala zoptimalizovat struktura 
financování a zlepšit finanční výkonnost. 

Pro kvalitu finanční analýzy má naprosto klíčový význam sběr účetních dat. Zde je třeba 
ocenit použití výkazů prakticky od samého počátku fungování firmy. Výsledky analýzy jsou 
pak názorně interpretovány pomocí srozumitelných grafů, jejichž přehlednost není snížena 
zbytečným (leč v dnešní době velmi populárním) proložením polynomickou regresí x-tého 
stupně. 

Popis relativně velkého souboru metod jasně prokazuje schopnost práce s odbornou 
literaturou, a to jak tuzemskou, tak i zahraniční. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky práce jsou použitelné jak z hlediska teoretického, tak i praktického. Zatímco 
teoretická část nalezne své využití jako studijní a metodická pomůcka, tak závěry z praktické 
části dávají vlastníkům cenné informace a návody, které mohou usnadnit finanční řízení i 
plánování do budoucna. Zpracování podobné analýzy od externích firem by stálo nemalý 
obnos. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce je na odpovídající jazykové úrovni, bez gramatických chyb a překlepů. Použité 
zdroje jsou správně citovány, ocenění zaslouží i dodržení nové citační normy ČSN ISO 
690:2011. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 



Jednotlivé oddíly na sebe navazují a jsou logicky členěny. Grafy i tabulky jsou 
přehledné a účelné, použité formátování je jednotné. 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

V práci nebyla použita žádná, doposud neznámá metoda finanční analýzy. 
 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Východiskem pro finanční analýzu byly výkazy sestavené podle Vyhlášky č. 
500/2002 Sb. Jak by ovlivnila výsledky analýzy skutečnost, kdyby firma Pospíchal, s.r.o. 
sestavila výkazy podle IFRS? 

2.   Spatřujete rozpor mezi některými ukazateli navzájem? A to jak obecně, tak i v 
případě zkoumaného podniku? 
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 

 

 

V Praze dne 25.12.2013 . 
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