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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Tomáš TVRDÍK 

Téma diplomové práce:  Rozšíření nabídky služeb společnosti Severočeská 

teplárenská, a.s. 

Rok obhajoby: 2017 

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 navrhnout vedení společnosti možnosti rozšíření 

stávajícího portfolia služeb o novou službu. 

Student nejprve charakterizoval společnost Severočeská teplárenská, a.s. pro kterou 

diplomovou práci zpracovával.  

Praktická část diplomové práce je zaměřena na zhodnocení vybraných ekonomických 

ukazatelů společnosti za období 2012 – 2015, definování jednotlivých kvadrantů SWOT 

analýzy. Následně student definoval možné služby, které by společnost mohla nabídnout 

svým zákazníkům, se závěrečným definováním konkrétní služby, a to služby GIS. Pro 

potvrzení, zda má či nemá společnost službu nabízet, student realizoval marketingový 

průzkum a následně provedl ekonomické zhodnocení případného zavedení této služby. 

Diplomová práce obsahuje pět příloh, které vhodně doplňují diplomovou práci. 

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce v plném rozsahu.  

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student zpracovával diplomovou práci průběžně v rámci celého akademického roku, práci 

pravidelně konzultoval. Připomínky vedoucí práce ihned zapracoval do textu práce. 

Student prokázal schopnost samostatně řešit zadaný problém. 
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4. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byl v diplomové práci shledán následující nedostatek, který ale nijak 

nesnižuje úroveň diplomové práce: 

 Str. 73: kapitola 6.4.3 měla začínat na nové stránce. 

Po jazykové stránce nebyly v diplomové práci shledány žádné nedostatky. 

5. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

V práci byl shledán následující nedostatek: 

 str. 77, tab. 28: není jasné, jak student dospěl k částkám uvedeným ve 3. a 6. řádku 

tabulky (jedná se o položky fixních nákladů). V textu toto není jednoznačně 

vysvětleno. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným podkladovým materiálem pro vedení společnosti Severočeská 

teplárenská a.s., ale také pro studenty ekonomického zaměření, kteří se chtějí s danou 

problematikou seznámit. 

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ byla nalezena celková podobnost 

se všemi nalezenými dokumenty v hodnotě menší než 1 %. 

8. Celkové hodnocení závěrečné práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotazy: 

 Jaké jsou, podle Vás, důvody relativně nízké návratnosti dotazníku? 

 Vysvětlete, jak jste vypočítal hodnoty fixních nákladů v tabulce č. 28 na str. 77 

diplomové práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí. 

Závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm „výborně“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 5. května 2017 


