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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza malé stavební firmy 
Jméno autora: Radek Jirman 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Martin Čásenský, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je aktuální a cíle práce odpovídají bakalářské práci 

 

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.  

Zadání bylo splněno. 
 

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

Postup řešení odpovídá řešenému problému. 

 

Odborná úroveň C - 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 
I když se jedná o bakalářskou práci, tak si myslím, že teoretická část by mohla být trochu obsáhlejší. Ale to je zřejmě dáno 
tím, že daná problematika se probírá až na magisterském stupni studia. Dále by v úvodu mělo být jasně uvedeno, co je cílem 
práce. Podobně závěr by měl probrat, co bylo cílem a čeho bylo dosaženo. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
 V práci mi chybí číslování kapitol.  Obrázky na rozdíl od grafů by měly mít popis vlevo dole,  ne nahoře.    

 

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. 
Autor prokázal schopnost práce s literaturou a získanými podklady, které dovedl využít. Možná jejich citace, mohla být 
přehlednější. 
 

Další komentáře a hodnocení 
V teoretické části práce byly popsány základní finanční výkazy, tj. účetní rozvaha, výsledovka a výkaz cash-flow. Dále 
(poměrová) podílová analýza a rozdělení jejich ukazatelů do základních skupin. V praktické části byla pak provedena finanční 
analýz malé stavební a developerské firmy.  V případě popisu firmy by napomohlo uvést kromě seznamu realizovaných 
projektů také jejich finanční objem. 
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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. 
 

Ukazatel ROA – rentability aktiv je velmi sledovaným ukazatelem.  Hlavně velké stavební korporace se snaží 
vylepšit jeho výši. Jakým způsobem to většinou provádějí?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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