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Diplomová práce zpracovaná na téma "Hodnocení výkonnosti stavebního podniku" je
vypracována v rozsahu 71 stran + přílohy. Téma diplomové práce je velmi aktuální z hlediska
vyhodnocení ekonomického vývoje vybraného subjektu.

V teoretické části se diplomantka vymezuje k jednotlivým oblastem týkající se dané
problematiky. Zejména se jedná o charakterizování stavebního podniku, jeho specifik, dále
velkou pozornost věnuje vstupním údajům potřebným pro hodnocení vybraného subjektu,
jakou jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Poslední část teoretického základu
věnuje diplomantka popisu jednotlivých metod užívaných při hodnocení vybraného subjektu
pomocí finanční analýzy.

Případová studie je již zaměřena na definovaní vybrané stavební společnosti, u které bude
zkoumána její výkonnost. Jedná se o stavební společnost Kaláb - stavební firma, spol.s r.o.,
která působí především v Jihomoravském kraji. Na základě jejich účetních výkazů za období
2011 - 2015 zpracovala nejdříve elementární metody, tedy horizontální a vertikální analýzu
rozvahy a výkazu zisku a ztráty, pomocí kterých získala prvotní náhled na ekonomický stav
společnosti. Poté přistoupila k výpočtu jednotlivých ukazatelů poměrových metod, které
podaly bližší náhled na vývoj a celkovou výkonnost stavební společnosti. Veškeré své závěry,
které přehledně zpracovala za každý výpočet, si potvrdila na základě výpočtu souhrnných
ukazatelů. Veškeré výpočty jsou doloženy v přílohách diplomové práce a jsou přehledně
zpracovány do tabulek a grafů.

Z diplomové práce je patrné, že k jejímu zpracování diplomantka přistupovala velmi
zodpovědně. Věnovala dostatek času k pro~tudování teoretických znalostí, které dále
aplikovala v praktické rovině. Je zde i viditelný přesah vědomostí nad rámec samotného
studia. Diplomová práce je po stylistické i grafické stránce na velmi kvalitní úrovni. Jsou zde
přehledně zpracovány odkazy na použitou literaturu, která je v rámci počtu dostačující.
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