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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 
x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu  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:   
 

Připomínky k diplomové práci nemám. Diplomantka splnila zadání diplomové práce v celém 

rozsahu.  V teoretické části jsou vhodně popsány metody finančního řízení podniku  

a finanční analýzy. Charakteristika hodnoceného podniku NAD KONČICE s.r.o. je pro 

analýzu finančního řízení dostatečná. V praktické části jsou teoretické poznatky správně 

aplikovány v konkrétních podmínkách podniku. Pozitivně nutno hodnotit zpracování finanční 

analýzy a hodnocení krátko a dlouhodobého finančního řízení. Podrobně je analyzována 

oblast pohledávek a závazku včetně jejich dopadů do finančních výsledků podniku.  Kladem 

práce je celkové zhodnocení situace podniku a formulování závěrů k jednotlivým částem 

analýzy. Závěry jsou doplněny SWOT analýzou a doporučeními ke zlepšení finanční situace 

podniku. Diplomovou práci proto považuji za velmi zdařilou. 



Otázky k obhajobě: 
 

1. Jedním z nejdůležitějších cílů finančního řízení je maximalizace tržní hodnoty 

podniku (viz. s. 14). Jaké metody lze pro její zjištění použít, když podnik NAD 

KONČICE s.r.o. není akciovou společností a nemá tak veřejně obchodované akcie? 

2. Co způsobilo v roce 2013 mimořádný růst tržeb za prodej zboží o 268 % (viz Tab. 11 

a 12) a tím i obchodní marže? 

3. Podnik v poslední době značně diverzifikoval své podnikatelské aktivity, vedle hlavní 

činnosti v dopravních službách zajišťuje služby pro zemědělství (třídění zeminy, 

slámy). Existují možnosti potenciálních aktivit jako další příležitosti (viz SWOT 

analýza)? 
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