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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru.
Cílem diplomové práce bylo provést analýzu nákladů, výnosů a výsledku hospodaření
akciové společnosti Krušnohorské strojírny Komořany a.s. a poté navržení případných
opatření pro vedení společnosti.
Studentka nejprve charakterizovala analyzovanou společnost, její historický a současný
vývoj. Následně, v teoretické části diplomové práce, studentka popsala základní pojmy
spojené s oblastí nákladů a výnosů a vymezila základní poměrové ukazatele, které pak
v praktické části hodnotila.
Praktická část diplomové práce obsahuje zhodnocení nákladů a výnosů dle výkazu zisku a
ztráty výše jmenované společnosti za období 2007 – 2011 pomocí vertikální a horizontální
analýzy. Součástí praktické části diplomové práce je také analýza poměrových ukazatelů
ze skupiny aktivity a rentability ve sledovaném období.
Na základě provedené analýzy studentka uvádí několik návrhů.
Diplomová práce je vhodně doplněna 5 přílohami.
2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka zpracovávala diplomovou práci samostatně, zpracování diplomové práce
konzultovala s vedoucí diplomové práce. Studentka 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, s výjimkou zhodnocení
výsledku hospodaření společnosti.
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Po obsahové stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky:
 v praktické části diplomové práce chybí podrobnější zhodnocení výsledku
hospodaření ve sledovaném období pomocí horizontální analýzy;
 str. 18, tabulka 4: údaje v řádku „náklady celkem“ v horizontální analýze není
správně vypočtena;
 úroveň diplomové práce snižuje heslovité vysvětlování ekonomických jevů
uváděné v závorkách;
 str. 20: studentka používá nesprávné označení „skupina MUS“ pro skupinu Czech
Coal;
 v diplomové práci chybí hodnoty zásob, aktiv a vlastního kapitálu pro výpočet
příslušných ukazatelů aktivity a rentability. Není tak možné překontrolovat
správnost výpočtů.
V rámci obhajoby diplomové práce studentka odpoví na následující dotazy:
 Vysvětlete náplň položky „odměny za produktivní činnosti žáků“ a položky
„autorské honoráře, zlepšující náměty“ v tabulce 5 na str. 19.
 Čeho se týkala smluvní pokuta udělená firmou Prodeco, a.s.?
V rámci obhajoby diplomové práce studentka také doloží číselné hodnoty aktiv, zásob a
vlastního kapitulu, které byly použity pro výpočet vybraných ukazatelů aktivity a
rentability.
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 Krušnohorské strojírny Komořany a.s., popř. pro studenty, kteří se potřebují
seznámit se základními postupy při hodnocení údajů z výkazu zisku a ztráty.
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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
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