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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Majetkové poměry strojírenského podnikatele 

Jméno autora: Bc. Kateřina Libenská 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Řízení a ekonomika podniku 
Oponent práce: Ing. Bc. Michael Kupec 
Pracoviště oponenta práce: VOŠIS, Praha 4, 140 00 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Stupeň náročnosti práce splňuje požadavky na diplomovou práci studenta magisterského studia vysoké školy.   

 

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. 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu majetkových poměrů strojírenského podnikatele, jeho vymezení ve smyslu 
právním a ekonomickém. Dílčími cíli je rozebrat účetní a daňové aspekty a hospodaření s majetkem strojírenského 
podnikatele. V neposlední řadě také navrhnout opatření směřujících k ochraně majetku. Studentka náležitým způsobem, 
který je přiměřený kvalifikačnímu stupni práce, splnila všechny cíle formulované v zadání. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvládnutí námětu je prezentováno velmi dobrým způsobem, včetně výběru jednotlivých postupů a koncepcí. Z předložené 
DP je zřejmá praktická orientace autorky i její schopnost samostatně analyticky pracovat. Přehledně formátovaný text je 
doplněn o řadu vlastních tabulek, obrázků a zpracovaných grafů.  

 

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. 
Z textu lze odvozovat, že studentka dokázala velmi vhodně propojit praxi se získanými znalostmi, což je možné doložit 
prezentovanou prací.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce splňuje všechny formální náležitosti, neobsahuje větší množství gramatických a formulačních chyb. 

 

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. 
Námět je zpracován dle standardního počtu aktuální tuzemské literatury. U diplomové práce by se dalo očekávat větší 
množství přímých citací. Na věrohodnosti by přidal také nějaký adekvátní zahraniční zdroj. Zdá se, že práce neporušuje 
citační etiku. Je v souladu s citačními normami. 

 
 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 zručnosti apod. 
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji známku výborně. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Autorka pečlivě zpracovala zadané téma. Splnila všechny náležitosti vyžadované na DP.  Z práce je vidět schopnost 
samostatně zvažovat zadanou problematiku, formulovat vlastní teze a myšlenky, pracovat s odbornou literaturou. 
 
Otázka k obhajobě: 
Autorka ve své práci zmiňuje své působení ve Škodě Auto, a.s. Může zmínit výčet bezpečnostních opatření, 
restrikcí a trestů související s vynášením informací v oblasti vývoje v areálu tzv. Česany? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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