
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav podnikové ekonomiky a managementu 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno diplomanta Bc. Klára Typltová 

Téma práce Finanční analýza podniku 

Cíl práce 

 

Zhodnocení finanční situace vybraného podniku na základě provedených 

analýz a návrh opatření vedoucích ke zlepšení jeho hospodářské situace. 

Oponent diplomové práce doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

X   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  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   

 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaký časový interval při dlouhodobém hodnocení finanční situace podniku považujete  

za optimální? Zdůvodněte. 

2. Jaké další ukazatele (kromě finančních) by bylo možné využít při hodnocení podniku, 

který se nachází podle Altmanova Z-score v šedé zóně? 

 

Diplomová práce je zaměřena na využití ukazatelů finanční analýzy pro hodnocení  finanční 

situace podniku. Teoretická východiska jsou aplikována v praktické části práce ve společnosti 

Ronal CR, s.r.o. V práci jsou využity obvyklé poměrové ukazatele, a to v rozsahu, který 

umožňuje zhodnotit všechny potřebné oblasti, likviditu, rentabilitu, zadluženost i aktivitu 

a rovněž tržní hodnotu podniku. Pozitivně hodnotím zahrnutí ukazatelů využívajících cash-

flow. Bylo by vhodné více se zaměřit na zdůvodnění výsledných hodnot ukazatelů, tedy 

podrobněji  popsat, k jakým změnám v podniku docházelo při významnějších změnách 

hodnot posuzovaných kritérií. Některé formulace jsou poněkud nepřesné – např. tvrzení, že 

podnik díky poklesu cizího kapitálu zvyšuje vlastní kapitál (str. 70) nebo doporučení lépe 



využít oběžná aktiva pro ustálení běžné likvidity formou investice do nových strojů a zařízení 

(str. 72). V rámci rozpravy při obhajobě diplomové práce by bylo dobré toto upřesnit.  

 

Práce je doporučena k obhajobě.   
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