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Popis práce: 

Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku stanovení hospodářského vývoje stavebního podniku a 

tuto problematiku pak blíže objasnit na příkladu konkrétního stavebního podniku. Smyslem práce je 

objasnit postupy a metody, které lze využít při analýze ekonomické a finanční situace a výkonosti podniku 

za uplynulá období a na základě zjištěných výsledků navrhnout plán opatření. 

V teoretické části práce se diplomant zaměřuje na popis a funkci stavebního podniku, popisuje účetní 

výkazy jako podklad pro analýzu, teoreticky objasňuje nástroje a metody finanční analýzy vč. popisu jejich 

ukazatelů a indexů. Popisuje obecné principy souvztažností mezi jednotlivými ukazateli – soustavy 

ukazatelů. 

Praktická část diplomové práce popisuje konkrétní stavební firmu, která svojí velikostí spadá do kategorie 

malých stavebních podniků do 50 zaměstnanců zejména s regionální působností. Tuto firmu popisuje z 

hlediska jejího výrobního portfolia, formou SWOT analýzy popisuje faktory, které na firmu působí a které 

ovlivňují výkonnost a finanční stabilitu podniku. Formou přehledného grafického a tabelárního zpracování, 

doplněného o textovou popisnou část provádí diplomant vlastní analýzu podniku prostřednictvím aplikace 

jednotlivých metod finanční analýzy a jejich ukazatelů. Diplomant, na základě zjištěných výsledků z 

provedené analýzy za období let 2014 - 2018, sumarizuje situaci daného stavebního podniku a doporučuje 

další kroky stavebního podniku do budoucna se zřetelem na udržení finanční stability, výkonnosti a dalšího 

rozvoje podniku. Diplomová práce jednoduše a přehledně mapuje za období let 2014 – 2018 vývoj 

stavebního podniku a ze získaných výsledků hodnotí výkonnost a stabilitu podniku.  

 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je po formální stránce zpracována strukturalizovaně, logicky a koncepčně. Jazyková 

úprava práce je velmi dobrá. V textu jsou uvedeny odkazy na použitou literaturu a zdroje informací. 

Obsahově je též diplomová práce dobře zpracována a poskytuje ucelené informace o aplikaci metod 

finanční analýzy.   

Připomínky a dotazy k práci: 

 

V rámci kapitoly 6.5.2. „Doporučení“ diplomant velmi stručně definuje co by měl sledovaný stavební podnik 

zlepšit a na co by se měl zaměřit pro zachování udržitelnosti. Zde bych očekával a uvítal obsáhlejší model 

doporučení vč. jejich případných dopadů na hospodářský vývoj stavebního podniku. Zároveň by bylo, při 

potřebě hodnocení výkonnosti stavebního podniku, vhodné provést i porovnání s obdobnými podniky – 

konkurenty popř. s oborovými statistikami. Zároveň by bylo vhodné, při formulaci doporučení pro další 

období, zahrnout i predikci vývoje trhu (varianty) s návrhy opatření pro zajištění/stabilizování plánovaných 

parametrů. 

Závěr: 

 

Doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci hodnocením: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

 

Datum:  24. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


