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Oponent práce: Ing. Eva Vítková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce zpracovaná na téma „Analýza vývoje výkonnosti stavebních podniků“ je 

vypracována v rozsahu 116 stran + přílohy. Cílem práce bylo zanalyzovat vývoj výkonnosti 

stavebních podniků. Výstupem práce bylo zpracování finanční analýzy 3 stavebních podniků a 

interpretování výsledků v návaznosti na makroekonomické prostředí.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Grafická a stylistická stránka diplomové 

práce je velmi pěkná. Ze zpracování diplomové práce je zřejmé, že diplomant přistoupil velmi 

zodpovědně. V teoretické části diplomant velmi vyčerpávajícím způsobem vytýčil užívané 

metody finanční analýzy, které v praktické části využil k analýzám 3 vybraných stavebních 

podniků. Veškeré výstupy ze všech analyzovaných stavebních podniků jsou velmi přehledně 

zpracovány v grafech. Pro závěrečné srovnání vybraných stavebních podniků přistoupil ke 

stanovení váhových kritérií, na základě, kterých určil pořadí výkonnosti stavebních podniků.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V úvodu praktické části diplomové práce diplomant seznamuje čtenáře s obecnou identifikací 

stavebních podniků. Domnívá se diplomant, že stavební podnik SMP CZ, jehož vlastníkem je 
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Francie, skupina Vinci, má vliv na výkonnost podniku vzhledem ke dvěma dalším posuzovaným, 

kdy jejich vlastníkem je Česká republika?   

2. V závěru diplomové práce diplomant konstatuje, že společnost SMP je v rámci vývoje lehce 

nadprůměrná.  Zajímalo by mne vůči jakému základu, jaké hodnotě je lehce nadprůměrná? 

 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni, splňuje veškeré požadavky kladené na 

VŠKP. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  28. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


