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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Adam Klimeš 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D 
Pracoviště vedoucího práce: MUVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student zvolil vlastní, z hlediska záběru pro zpracování dat velmi náročné téma. Finanční analýza jednoho, každého 
vybraného podniku za tří zvolených studentem pro mezipodnikové srovnání by vystačila na téma standardní bakalářské 
práce.   

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo zřetelně splněno v plném rozsahu cíle práce.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor se zhostil práce na tématu zcela samostatně a s velkým zájmem o věc,  od volby samostatného tématu až po 
interpretaci výsledků.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň hodnotím jako odpovídající formě diplomové práce vytvořené jako solidní případová studie vypracovaná 
standardními metodami finanční analýzy na bázi vlastních výpočtů do tabulek a grafů s pomocí aplikace MS Excel. Je 
škoda, že autor nevyužil možností SW aplikace MPO ČR a nezvolil metodiku benchmarku na bázi rozkladu DuPont. Práce by 
měla poněkud vyšší úroveň z hlediska mezipodnikového srovnání.     

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Stylistika i kompozice textu práce odpovídají požadavkům na vysokoškolskou kvalifikační práci v rámci ČVUT. Práce je 
bohatě vybavena tabulkovými objekty a grafy, které zlepšují srozumitelnost rozsáhlého odborného, značně naplněného 
interpretací dat -  hodnotových výsledků analýzy. Je ke škodě srozumitelnosti , že grafy nebyly popsány, což nástroj MS 
Excel umožňuje.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Práce se opírá o dostatečný okruh relevantních zdrojů, obvyklých při uplatnění standardních metod finanční 
analýzy. Kladně hodnotím vypracování části analýzy v souboru ukazatelů pro kapitálový trh s ohledem na 
velikost hodnocených subjektů, které se mohou ucházet o kapitál i na domácím, nebo i zahraničním 
kapitálovém trhu. Citační technika je v pořádku a odpovídá požadavkům normy.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Metodika porovnání finanční situace a fakticky tím i prosperity hodnocených tří velkých stavebních společností je 
standardní podle doporučení zdrojů zaměřených na podnikový management (Synek) a z tohoto hlediska je v pořádku. 
Kladně hodnotím přidanou hodnotu práce spočívající v porovnání z hlediska finančního zdraví v trendu uplynulých let 
pomocí bankrotních modelů. Pokud by byla použita metoda porovnání dekompozice ROE na bázi rozkladu DuPont, byla by 
hodnota práce ještě podstatně robustnější z hlediska investorů i dalších subjektů v okruhu stakeholderů hodnocených 
podniků.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Předložená práce je velmi poctivě vypracované celkem rozsáhlé a kvalitní autorské dílo, respektující standardní 
pravidla metodiky finanční analýzy. Interpretace výsledků analýzy přináší dobrou úroveň přidané hodnoty i když 
neřeší žádný významný problém hodnocených subjektů.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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