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1) Odpovídá závěrečná  práce uvedenému zadání 

Zadání z fakulty je v úvodu  diplomové práce a obsahuje 6 bodů. Ty jsou ve stejné struktuře v obsahu 

práce, které tvoří jednotlivé kapitoly. Každá kapitola je v práci dostatečně rozpracována. Konstatuji, 

že práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

2) Struktura a návaznost jednotlivých části práce 

U úvodu práce  je provedena stručná, výstižná a z hlediska zaměření práce dostatečná charakteristika 

společnosti Třinecké železárny, a.s., na kterou budou aplikovány teoretické poznatky. Ty jsou 

v dostačující míře rozpracovány v kap.4, která je pro práci stěžejní. V následujících (závěrečných) 

kapitolách jsou zpracovány návrhy a doporučení. Struktura práce je zvolena dobře, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazují a vytvářejí dobré předpoklady pro návrhy a doporučení v závěrečné 

části práce. 

3) Základní zhodnocení závěrečné práce 

Práce je zpracována velmi pečlivě a odpovídá v plné míře požadavkům na diplomovou práci. Autorka 

využila teoretických podkladů  a to jak odpovídající odborné literatury, tak i celé řady interních 

materiálů přímo z Třineckých železáren. Práce je zpracována přehledně, textová část je vhodně 

doplněna tabulkami a grafy a čtenář nemá problém se v celé práci orientovat. Závěry a doporužení 

jsou konkrétní a výstižné. 

 

4) Jiné poznatky a kritické připomínky 

Pro obhajobu mám následující dotazy : 

Na str.4 autorka hovoří o dostupnosti interních informací. Je samozřejmé, že každá firma si celou 

řadu informací chrání. Přitom pro zpracování této práce byly některé informace (kromě povinně 

dostupných) nutné. Ptám se, jaké má autorka zkušenosti se získáváním těchto infomací a zda jí v TŽ 

vycházeli vstříc. 

Na str.31 je pasáž o zpracovacích nákladech a úsporných opatřeních. V r.2010 platila úsporná 

opatření a  zpracovací náklady se snížily. Rok nato pak nastal jejich růst. Ptám se proč ? Již neplatila 

úsporná opatření ? Nebylo by vhodné zavést nová opatření ? 



Na str.36 u doby obratu autorka konstatuje, že  hodnoty tohoto ukazatele nejsou optimální a že je 

nutno tento ukazatel hlídat . Mám dotaz : Sleduje to někdo v TŽ a jak by hlídání mělo probíhat. 

Kap. 5 a 6 obsahují návrhy a doporučení. Ptám se : Jaký je názor vedení TŽ na tyto velice dobré a 

racionální návrhy a zda se uvažuje s jejich postupnou realizaci. 

 

5) Nové poznatky diplomové práce 

Práce ukazuje na možnost vyžití teoretických poznatků v praxi, v tomto případě v konkrétním 

podniku. Z práce je jasné, že tato cesta je možná. Původnost práce a nové poznatky jsou zejména 

v kap. 4, 5, 6, kde autorka zpracovala vlastní analýzy a z nich pak vlastní návrhy a doporučení. 

 

6) Výběr a využití studijních materiálů 

Autorka v práci využívá celkem 11 studijních pramenů, z nichž 11.  tvoří interní materiály Třineckých 

železáren a mateřské společnosti Moravia Steel. Všechny tyto materiály jsou v seznamu literatury a 

v textu jsou citovány. Z hlediska zaměření diplomové práce považuji výběr materiálů za optimální. 

 

7) Hodnocení formální stránky 

K formálnímu zpracování a k jazykové úrovni nemám připomínky. Obojí vyhovuje požadavkům na 

diplomovou práci. 

 

8) Způsob využití práce 

Práce je zaměřena na Třinecké železárny a možnost využití vidím zejména tam.                          

Zejména proto, že při zpracování finanční analýzy v kap. 4 a návrhů v kap 5a6 vycházela autorka 

z konkrétních údajů této společnosti. Přitom vidím možnost provádět finanční analýzy podle kap. 4 i 

v jiných podnicích. K tomu by přispěla následná publikační činnost. 

 

9) Celkové hodnocení práce 

Předloženou diplomovou práci  DOPORUČUJI  k obhajobě. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 16.5.02014                                                  Ing. Stanislav Vajs, CSc 

 

        



 

        

 

 

 

 

 

 


