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Diplomová práce zpracovaná na téma "Maximalizace tržní hodnoty stavební
společnosti" je vypracována v rozsahu 115 stran + přílohy. Téma diplomové práce je velmi
aktuální z hlediska udržitelnosti se v tržním prostředí.

Diplomant strukturoval diplomovou práci vždy do dvou úrovní a to teoretického vstupu
a ihned aplikoval teorii do praktického prostředí. Toto řazení je v diplomové práci nastaveno
průběžně. Cílem diplomové práce bylo stanovení tržní hodnoty vybrané stavební společnosti.
Pro samotné vyhodnocení tržní hodnoty využil diplomant účetních výkazů včetně výročních
zpráv za sledované období 2010 - 2014 stavební společnosti Skanska a.s. Diplomant nejdříve
přistoupil ke zhodnocení hospodářského stavu pomocí jednotlivých metod finanční analýzy, u
které také využil oblast benchmarkingu, kde porovnával vybrané ukazatele s ukazateli odvětví
- stavebnictví. Tato data získal z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu. Poté
provedl strategickou analýzu týkající se především analýzy trhu stavebnictví, dále analýzy
konkurenčního prostředí a prognózy tržeb. U strategické analýzy využil metody váhových
kritérií pro celkové vyhodnocení. Další část diplomové práce již věnoval stanovení tržní
hodnoty stavební společnosti pomocí metody diskontovaných peněžních toků a metody účetní
hodnoty. V poslední části diplomové práce se zaměřil na stanovení vývoje dvou
nejzásadnějších faktorů ovlivňujících hodnotu společnosti a to tržby a zisková marže. U
těchto použil analýzu citlivosti, pomocí které zjišťoval jejich dopady. Poté navrhl možná
opatření vedoucí k maximalizaci tržní hodnoty vybrané stavební společnosti.

Diplomová práce po stránce odborné přesahuje rámec studia. Z jejího zpracování je
patrné, že student věnoval velké množství času k jejímu prostudování a taktéž aplikaci do
roviny praktické. Musím však vytknout strukturu práce, která by měla být řazena na část
rešeršní, taktéž zanalyzování současného stavu, část metodickou a část aplikační. Zároveň
v práci se vyskytuje absence seznamu tabulek a grafů a seznam použitých zkratek a značek.
Po stránce stylistické a gramatické lze jen vytknout menší množství překlepů, ale v rámci celé
úpravy je práce na velmi dobré úrovni.

Doplňující otázka

1. Student na str. 41 diplomové práce definuje ukazatel úrokového krytí. Mohl by
identifikovat, z čeho je tvořena položka nákladové úroky, jestliže stavební společnost Skanska
a.S. nedisponuje s žádnými bankovními úvěry či pťf;'čkami? A z jakého důvodu s tímto
ukazatelem uvažoval?
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