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I. Téma diplomové práce: 

Analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za sledované období 

II. Posudek zpracoval: 

Ing. David Kratochvíl, Altabix s.r.o. 

III. Posouzení diplomové práce: 

Oponentní posouzení diplomové práce studenta Bc. Marka Ballarina na téma: Analýza 

výnosů, nákladů a výsledků hospodaření za sledované období je zpracováno na základě 

požadavku Institutu ekonomiky a systémů řízení, Hornicko – geologické fakulty  

VŠB – Technické univerzity Ostrava. 

 

HODNOCENÍ VĚCNÉHO OBSAHU DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 Předkládaná diplomová práce obsahuje celkem 53 stran textové části, v tom, 13 

tabulek, 1 graf, 1 obrázek a 12 příloh. Z hlediska věcné náplně je posuzovaná diplomová 

práce členěna do šesti kapitol. Předmětná problematika, vyplývající ze zadání této práce,  

je soustředěna do kapitol č. 4 a 5, které jsou po věcné a obsahové stránce nosnou částí této 

diplomové práce.  

V první kapitole je stručně vymezen věcný cíl práce, včetně jejího teoretického  

a praktického členění. K získání celkového přehledu o problematice, kterou se chtěl student 

zabývat, je tato část diplomové práce dostačující a přehledná.  

V druhé kapitole je uvedena charakteristika vybrané společnosti. Oddíl je pojat stručně 

a výstižně. Zde je pouze uveden chybný tvar zájmena. 

Třetí kapitola pojednává o teoretickém vymezení výnosů, nákladů a výsledku 

hospodaření. Rozsah této kapitoly odpovídá náročnosti provedení tohoto druhu analýzy. 

Autor zde podrobně a správně popisuje postup výpočtu včetně komentářů věcného plnění 

těchto jednotlivých ukazatelů. Podotknul bych pouze na neuvedení jednotek u některých 

vzorců. V obecné charakteristice není uveden odkaz na literaturu. 
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Ve čtvrté kapitole autor provádí aplikaci teoretických poznatků na podmínky vybrané 

společnosti. Autor zde řádně strukturálním a přesným způsobem popisuje provedené výpočty. 

Při kontrole výpočtů jsem nenašel žádnou výpočetní chybu. Pozitivně hodnotím obohacení 

kapitoly o grafické znázornění vývoje, které je nejvýstižnější. Negativně hodnotím, 

neprovedení podrobnějšího rozboru díky, kterému je předložená diplomová práce pojatá spíše 

v obecné rovině. Jelikož student spolupracoval se stavební společností a stavebnictví celkové 

prochází velkou recesí, spojené s poklesem veškerých zakázek, a to jak ze strany státu tak 

soukromých investorů, očekával bych zaměření hlavně na stranu nákladů a jejich 

optimalizaci. Z výsledků je patrná neměnnost nákladových položek vůči poklesům výnosů.  

V páté předposlední kapitole autor provádí návrhy a doporučení, které hodnotím  

za průměrné. Doporučení týkající expanze na další trhy, přesněji rozšiřování činnosti 

analyzovaného podniku, považuji za mylné. Z praxe mohu potvrdit, pokud investor zjistí,  

že stavební podnik se zabývá ještě např. pekařstvím, je to hodnoceno velmi negativně. 

Specializace je stále dost velkým faktorem. Otázka na studenta tedy je, jakou jinou činností 

v oboru stavebnictví by se oproti stávajícím činnostem mohl analyzovaný podnik 

zabývat?    

 Rovněž v návrhu snižování mzdových nákladů. Pokud vyjdeme z diplomové práce, 

mzdy jsou pravděpodobně fixní. Otázkou zůstává motivace zaměstnanců. Při fixních mzdách 

je nulová. Jaké řešení by p. Balarin navrhnul v oblasti motivace zaměstnanců ke zlepšení 

výkonu a s tím spojené např. zvýšení výnosů (např. u stavbyvedoucích a THP 

pracovníků, respektive obchodních zástupců a ekonomů? 

V šesté části předložené diplomové práce je provedeno souhrnné zhodnocení 

dosažených výsledků a hodnocení splněného cíle a zadání.  
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ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1. Předkládaná diplomová práce odpovídá jejímu zadání a stanovenému cíli, který je uveden 

v úvodní části této práce a zhodnocen v její závěrečné části. 

2. Diplomová práce je vhodně strukturovaná, jednotlivé kapitoly věcně navazují a autor 

prokázal přehled a orientaci v předmětné problematice.  

3. Předkládanou diplomovou práci hodnotím za celkem zdařilou a vyhovující. 

4. Připomínky k diplomové práci, a to jak věcné tak technické jsem uvedl výše. Početní 

chyby při kontrole zjištěny nebyly. 

5. Práce přináší skromné poznatky ohledně výnosů a nákladů a výsledku hospodaření 

analyzovaného podniku. 

6. Výběr a využití studijních pramenů (odborné literatury) a jiných možností (internetové 

zdroje) pokládám za dostačující. Použité studijní prameny jsou řádně citovány a všechny 

citované materiály jsou uvedeny v seznamu literatury. 

7. Po formální stránce diplomovou práci, i přes drobné nedostatky, hodnotím za zdařilou. 

Úroveň jazykové úpravy je dobrá. 

8. Předkládaná diplomová práce je využitelná pro management analyzované společnosti  

i jako studijní podklad. Společnost samotná by měla následně provést hlubší rozbor  

pro zpřesnění výsledků. Pro studenty práce nabízí ucelený a strukturalizovaný přehled  

o provádění analýzy nákladů, výnosů a výsledků hospodaření podniku. 

9. Závěrečné hodnocení: - práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 17. 05. 2013               Ing. David Kratochvíl 
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