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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Financial analysis of Skanska AB 
Jméno autora: Lukáš Koleňák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (K126)  
Oponent práce: Ing. Eduard Hromada, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, FSv, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Komplexní finanční analýzu zahraničního podniku lze považovat za téma komplexní a náročné. 

 

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.  

Závěrečná práce cíle vytyčené v zadání splňuje. 
 

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

Zvolený postup je v souladu se zadáním práce a stanoveným cílem. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Odborná úroveň práce je vysoká, student prokázal znalost finanční analýzy v plném rozsahu magisterského studia včetně 
schopnosti získání finančních výsledků a údajů analyzovaného podniku a orientaci v nich. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Formální úroveň zpracování a srozumitelnost práce je výborná, včetně vhodného použití grafického znázornění 
potřebných informací a přehledného podání účetních hodnot. Úroveň použití anglického jazyka je taktéž výborná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Výběru zdrojů a jejich využívání správné, citace v souladu s normami a zvyklostmi. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Student prokázal výbornou znalost finanční analýzy podniku, schopnost práce se zahraniční literaturou a zdroji pro získání 
hospodářských výsledků analyzované společnosti. Práce je zpracována přehledně a stejně tak jsou i díky nadstandardnímu 
množství grafů a tabulek prezentována i všechna data. Student výsledky provedené finanční analýzy správně také 
interpretuje a vyvozuje z nich logické závěry. 
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Otázka k obhajobě: Jak byste za období, za něž analyzujete mateřskou společnost Skanska AB, velmi stručně hodnotil 
hospodářské výsledky její dceřinné Skansky CZ, s jejich případným - rovněž stručným - srovnáním s vývojem tuzemského 
stavebního trhu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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