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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Alena HANČAROVÁ 

Téma diplomové práce:  Finanční analýza společnosti DIAMO, státní podnik Stráž 

pod Ralskem 

Rok obhajoby: 2016 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do sedmi kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti Diamo, státní 

podnik Stráž pod Ralskem, a na jejím základě definovat vhodná opatření. 

Pro splnění uvedeného cíle studentka nejprve charakterizovala jmenovanou společnost a 

náplň její činnosti. V teoretické části studentka vymezila poměrové ukazatele (aktivity, 

rentability, likvidity, stability, provozní ukazatele a ukazatele produktivity práce) a 

vybrané bonitní a bankrotní modely. Teorii studentka následně aplikovala v praktické 

části diplomové práce. Na základě provedené analýzy studentka definovala 4 oblasti, ve 

kterých spatřuje možnosti nalezení úspor. 

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

3. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 po stránce jazyka českého měla studentka práci věnovat větší pozornost; 

 str. 25: v Tabulce 5 chybí položka „dlouhodobé pohledávky“; 

 str. 26: tabulka obsahuje hodnotu jednotlivých položek a ne změny, jak uvádí 

studentka v názvu tabulky. Zároveň v tabulce chybí položka „Jiný dlouhodobý 

hmotný majetek“ a položka „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek“; 

 str. 28, kapitola 4.2.1, 1. věta: jedná se o hodnoty základního kapitálu a ne 

vlastního kapitálu, jak tvrdí studentka; 
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 kapitola 4.4.1: do výpočtu ukazatelů aktivity studentka zahrnula veškeré výnosové 

položky namísto tržeb; 

 str. 41, tabulka 30: studentka uvádí nesprávnou jednotku u položky „nákladovost 

výnosů“; 

 studentka pro výpočet Altmanova Z-skóre použila vzorec pro firmy s veřejně 

obchodovatelnými akciemi. Bylo by vhodnější použít upravený vzorec určený pro 

ostatní podniky; 

 kapitola „Návrhy a doporučení“ mohla být detailněji zpracována. 

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracování diplomové práce pravidelně konzultovala. Připomínky vedoucí 

práce většinou zapracovala, avšak některé připomínky musely být studentce sděleny 

opakovaně. Přesto studentka prokázala schopnost samostatně řešit zadaný problém. 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 str. 20: nesprávný odkaz na použitou literaturu u Tabulky 1; 

 nesprávná citace některých elektronických dokumentů v Seznamu použité 

literatury. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným podkladovým materiálem pro studenty, kteří se chtějí s danou 

problematikou seznámit.  

7. Vyjádření s k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ byly nalezeny 2 podobné 

dokumenty s podobností menší jak 5 %. Jedná se pouze o podobnost v odborné 

terminologii. Celková podobnost činí 0 %. 

8. Celkové hodnocení práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Vysvětlete nárůst položky „časové rozlišení“ u aktiv v roce 2014. 

 Vysvětlete kolísavý vývoj položky „časové rozlišení“ na straně pasiv. 
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Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí a hodnotím klasifikačním stupněm „velmi dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 7. května 2016 


