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Předložená diplomová práce v rozsahu 61 stran včetně příloh je zaměřena na 
ekonomické zhodnocení činnosti příspěvkové organizace - Knihovny města Ostravy. 
Cílem diplomové práce je analýza nákladů a výnosů vybrané příspěvkové organizace za 
období 2007-2009 a navržení opatření, jež by mohly vést ke snížení nákladů, aniž by 
došlo ke snížení kvality a rozsahu poskytovaných služeb. 
 

V úvodní kapitole práce je jasně a srozumitelně definován cíl diplomové práce. 
Charakteristika Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, způsob jejího 
financování včetně postupu sestavení a kontroly rozpočtu je velmi komplexně popsán 
v kapitole druhé a poskytuje dobrý základ pro zpracování dalších kapitol. Kapitola třetí 
je věnována obecnému vymezení nákladů a výnosů. Závěr této kapitoly je také doplněn 
popisem dvou základních metod finanční analýzy – horizontální a strukturální analýzy. 
Podrobná analýza nákladů v členění na hlavní a doplňkovou činnost za stanovené 
období je obsažena v kapitole páté. V následující, šesté kapitole jsou analyzovány výnosy 
(opět v členění na výnosy  hlavní a vedlejší činnosti) za sledované období. Celkové 
zhodnocení provedené analýzy a vlastní návrhy diplomantky jsou obsaženy v kapitole 
sedmé. V závěrečné kapitole je uvedeno stručné shrnutí diplomové práce.    
 

V souladu se zadáním diplomové práce je provedena podrobná analýza nákladů a 
výnosů. Co se týká konkrétních opatření navrhovaných diplomantkou, jsou zaměřena 
převážně na oblast příjmů - navýšení registračního poplatku a zpoplatnění výpůjčky. 
Tyto návrhy podložila diplomantka podrobnými propočty. Navrhovaná opatření 
v oblasti nákladů mi připadají docela vágní a očekávala bych konkrétnější návrhy. Návrh 
"úspory energie a úspory v oblasti spotřebního materiálu" mohly být vhodně doplněny 
konkrétními propočty. Také navržené opatření "správná volba nákupu vybavení a 
investic" mohlo být doplněno alespoň o stručnou analýzu současného nákupního 
procesu a označení problémových oblastí. Sama diplomantka v závěrečném shrnutí na 
str. 55 uvádí, že "……případné úspory by se daly možná najít", což bych očekávala právě 
v jejich návrzích a doporučeních zvlášť proto, že jak sama uvádí v úvodní kapitole na    
str. 1, již 12 let pracuje v příspěvkové sféře.  
 

I přes výše uvedené připomínky autorka práce prokázala odborné znalosti dané 
problematiky a dle mého názoru je cíl diplomové práce, vymezený zadáním, splněn.  
 



Diplomová práce má vyváženou teoretickou a praktickou část a jednotlivé 
kapitoly na sebe logicky navazují.  Úroveň vyjadřování odpovídá specializovanému 
tématu. Studijní prameny (knihy, internetové zdroje, zákony) použité v práci jsou 
dostatečné a na dobré úrovni. Domnívám se však, že diplomantka mohla převážně 
v teoretické části práce využít i zahraniční zdroje literatury.  Diplomová práce je věcně a 
logicky napsaná, jsou splněny i formální náležitosti. Diplomová práce je také vhodně 
doplněna tabulkami.   

 
Předložená diplomová práce splňuje veškeré požadované náležitosti, proto ji 

 
d o p o r u č u j i 

 
k obhajobě. 

 
 
Otázka k obhajobě:  
Na straně 54 jsou uvedeny návrhy diplomantky, které by mohly vést ke snížení nákladů 
Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace. Jeden z návrhů je z oblasti nákupu 
vybavení a investic. Prosím, aby diplomantka v rámci obhajoby konkretizovala možné 
úspory nákladů vycházející z optimalizace procesu nákupu vybavení Knihovny města 
Ostravy, příspěvkové organizace. 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 12. 5. 2011  
 
 
 
     Ing. Eva Švecová 
     Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii 
     FMMI, VŠB – TU Ostrava 


