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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Andrea ŠUGÁRKOVÁ 

Téma diplomové práce:  Ekonomické zhodnocení činnosti vybrané příspěvkové 
organizace 

Studijní obor:    Komerční inženýrství v oblasti surovin 

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

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

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

závěru. Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výnosy a náklady Knihovny města 

Ostravy, příspěvkové organizace za období 2007 – 2009 a na základě provedené analýzy 

následně doporučit vedení příspěvkové organizace případná opatření vedoucí ke snížení 

nákladů. 

První část diplomové práce obsahuje charakteristiku vybraného subjektu, tj. Knihovny 

města Ostravy, příspěvkové organizace. Následně v teoretické části diplomové práce 

studentka vymezila náklady a výnosy a jejich možné členění. 

Praktická část – kapitola čtvrtá a pátá – diplomové práce obsahuje analýzu nákladů a 

výnosů jmenované společnosti za období 2007 – 2009. V práci je provedena horizontální 

a vertikální analýza nákladů a výnosů. V kapitole je provedena analýza nákladů celkem a 

jednotlivých nákladových druhů a následně jsou významné nákladové druhy detailně 

analyzovány. Studentka provedla analýzu nákladů i vzhledem ke zdrojům jejich 

financování. 

Co se týká výnosů, studentka provedla analýzu výnosů v členění výnosů na hlavní a 

doplňkovou činnost, při které opět použila horizontální i vertikální analýzu. 

Na základě analýzy nákladů i výnosů studentka v závěrečné části diplomové práce 

definovala opatření vedoucí především ke zvýšení výnosů jmenované příspěvkové 

organizace. 

Diplomová práce obsahuje jednu přílohu zobrazující organizační strukturu jmenované 

příspěvkové organizace. 
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2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka zpracování diplomové práce konzultovala zejména v druhé polovině školního 

roku. Studentka svým přístupem a zpracováním diplomové práce prokázala schopnost 

samostatně řešit zadaný problém. 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka splnila cíle stanovené v zadání práce.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce nebyly v diplomové práci zjištěny žádné závažné nedostatky. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

• Proč v roce 2009 došlo k nárůstu spotřeby tepla a teplé užitkové vody o 20 % ve 

srovnání s rokem 2007? 

• Může knihovna získávat knihovní jednotky jako dar od svých čtenářů?  

5. Hodnocení formální stránky. 

Práce splňuje veškeré formální náležitosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodná pro vedení příspěvkové organizace.  

7. Celkové hodnocení práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní zkušební 

komisí a hodnotím známkou 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Ostravě dne 25. května 2011  


