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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza vlastnické struktury a nakládání se ziskem u vybraných stavebních 
společností 

Jméno autora: Bc. Jakub Stuchlík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
DP zpracovává velký rozsah dat 4 stavebních společností. 

 

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. 

Splněno bezezbytku. 

 

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. 
Diplomant postupoval v průběhu zpracování DP zcela samostatně. Pečlivě konzultoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomant vychází z účetních závěrek společností za období 2010 – 2014, aby na základě dat v čase mohl identifikovat, jak 
společnosti nakládaly v průběhu tohoto období se ziskem. K takové analýze v podstatě neexistuje metodika, diplomant 
prováděl analýzu položek z Rozvah po jednotlivých letech,  kde šetřil, jak se položky výkazů v čase měnily s ohledem na 
rozdělování zisku. Přitom další detaily hledal ve Výročních zprávách. Dále šetřil majetkovou strukturu společností, aby 
identifikovat vlastníky, kteří mají právo rozhodovat o rozdělení zisku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je na odpovídající úrovni.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Pro zpracování analýzy musel diplomant vyhledat velký rozsah zdrojových dat, které uvedl v příloze. V samotném textu DP 
poněkud postrádám na přílohy odkaz. V práci je dodržena korektní citační etika.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce byla,  co se týče rozsahu  zpracování dat,  náročná. Závěry jednotlivých analýz společností jsou konkrétní, 
fundované a vyčerpávající.  
 
Otázka: 
Jaké jsou termíny pro přijetí rozhodnutí o naložení se ziskem a jaký je termín pro výplatu dividend majitelům? Jak 
to souvisí s CF a konkrétně kterého CF se to týká? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 14.1.2016     Podpis: 
       Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 


