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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Michaela ZAHRÁDKOVÁ 

Téma diplomové práce:  Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření společnosti 

Severočeské doly, a.s. 

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 šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výnosy, náklady a výsledek hospodaření akciové 

společnosti Severočeské doly a.s. pomocí horizontální a vertikální analýzy a vybraných 

ukazatelů. V první části diplomové práce studentka charakterizovala jmenovanou 

společnost a následně definovala základní pojmy spojené s oblastí nákladů, výnosů a 

výsledku hospodaření. 

Praktická část diplomové práce obsahuje podrobné zhodnocení výnosů, nákladů a 

výsledku hospodaření jmenované společnosti za období 2008 – 2011. Diplomovou práci 

studentka rozšířila o skupinu poměrových ukazatelů rentability, konkrétně rentability 

tržeb a rentability nákladů a o ukazatele provozní a finanční nákladovosti.  

Na základě provedené analýzy studentka definovala tři oblasti návrhů, a to v oblasti 

výkonové spotřeby, oblasti změnu stavu zásob vlastní činnosti a oblasti  

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Studentka ke zpracování diplomové práce přistupovala iniciativně a zodpovědně, 

pravidelně konzultovala zpracování diplomové práce. 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 v celém rozsahu.  
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 str. 16, Tabulka 1: chybně vypočtena hodnota celkových finančních výnosů a tedy i 

výnosů celkem. Položka „změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti“ je nákladovou položkou, ne výnosovou. Tyto chyby ovlivňují další 

výpočty v tabulkách 12, 14, 16, 18; 

 str. 29: text pod tabulkou č. 17 je nepřesně formulován; 

 str. 32, Tabulka 20: chybně vypočteny celkové finanční náklady v roce 2010 a 

2011 a tedy i celkové náklady; 

 v práci, resp. přílohách, postrádám kopie výkazu zisku a ztráty za sledované 

období. 

V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy: 

 Charakterizujte, o jaké směnky, které společnost vlastní, se jedná? 

 Jaký byl vývoj počtu a struktury zaměstnanců společnosti ve sledovaném období? 

5. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce nebyly shledány žádné nedostatky. Práce splňuje veškeré formální 

náležitosti. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Diplomová práce je vhodným podkladovým materiálem zejména pro vedení akciové 

společnosti Severočeské doly a.s. a také pro studenty ekonomických oborů, kteří se 

s danou problematikou potřebují seznámit.   

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 Mostě 17. května 2013 


