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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční analýza společností působících na stavebním trhu a jejich srovnání 
Jméno autora: Jan Roček 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Jakub Stuchlík 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Metody finanční analýzy použité autorem jsou standardně využívány ve vyspělých západních ekonomikách. Rozsáhlý soubor 

metod, uvedený v teoretické části prokazuje schopnost autora pracovat s odbornou literaturou. 
 

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.  

Bakalářská práce splňuje zadání a cíle definované v úvodní části. 

 

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

Při zpracování své práce prokázal student odpovídající teoretické znalosti, nejen tím že zpracoval rozsáhlý teoretický popis 

použitých analytických metod, ale dokázal je aplikovat na řešení konkrétního zadání, čímž zároveň prokázal potřebné 

praktické dovednosti. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 

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 
Student prokázal odpovídající znalost dané problematiky, i v širších souvislostech. V bakalářské práci správně použil 

dostatečný počet odborných termínů. Student mohl v závěru práce prodiskutovat dosažené výsledky zkoumání do větší 

hloubky.  

 

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 
Práce je správně logicky členěna, na odpovídající jazykové a terminologické úrovni a splňuje všechny formální náležitosti. 

Cíl bakalářské práce byl vymezen správně.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 

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. 
Student čerpal z aktuálně dostupné české odborné literatury vztahující se k danému tématu. Pro obohacení rozebírané 

problematiky mohl student čerpat i ze zahraničních zdrojů.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Přínos bakalářské práce spatřuji v kvalifikovaném výběru, sestavení a popisu metod použitých pro provedenou finanční 

analýzu, v sestavení srozumitelného metodického postupu pro jejich aplikaci do konkrétního prostředí včetně realizace a 

formulování správných závěrů vyplynulých z provedené finanční analýzy. 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je členěna do dvou oddílů - Teoretická část a Praktická část. V Teoretické části autor popisuje teoretické základy 

finanční analýzy, uvádí matematický aparát potřebný pro provedení a popisuje metody a modely její realizace. V praktické 

části pak pomocí prostředků popsaných v části teoretické realizuje finanční analýzu na konkrétní obchodní společnosti.  

 

Student správně popsal problematiku v teoretické části, kterou následně velmi dobře zanalyzoval v praktické části. V následné 

diplomové práci doporučuji finanční analýzu rozšířit o další metody a o další obchodní subjekty. 

 

 

Otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 
1. V průběhu sledovaného období 2009 – 2015 nabývá společnost STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. vysoké 

hodnoty Ukazatele věřitelského rizika. Jaké důsledky mohou mít tyto vysoké hodnoty na hodnoty dalších skupin ukazatelů 

finanční analýzy v dalších letech? 

2. Jak jsou mezi sebou provázány účetní výkazy, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow. Dále uveďte, na 

jaké základní tři části výkaz cash flow členíme. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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