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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Řízení pohledávek subdodavatele stavebních společností 

Jméno autora: Bc. Ondřej Štainer 
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: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika pohledávek, které by se co nejdříve měly přeměnit na peníze, je jistě pro každý podnikatelský subjekt zásadní. 
Téma je tedy velice aktuální a bez zázemí praktických podkladů a příkladů by zůstalo na teoretické rovině.  
 

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. 

Práce splňuje zadání v celém jeho rozsahu. V teoretické části DP se student správně zorientoval v právních předpisech 
týkajících se dané problematiky. Praktická část pak přináší konkrétní aplikace v praxi. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Student pracoval samostatně, využíval znalostí nabytých nejen během studia, ale rovněž z vlastní dosavadní praxe.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V teoretické části práce obsahuje důkladnou přípravu problematiky pohledávek v členění na pohledávky z právního hlediska, 
účetního a daňového hlediska. Definuje příslušenství pohledávky, možnosti zajištění pohledávky, řízení pohledávek, 
vymáhání pohledávek. Praktická část je klíčová, uvádí analýzu vnitřního předpisu pro řízení pohledávek ve společnosti Hilti, 
přičemž obsahuje i kritické zhodnocení autora a v závěru uvádí modelový případ řízení pohledávky v dané společnosti 
s vlastním vyhodnocením a doporučením.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň je dobrá.  

 

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. 
Práce dodržuje citační etiku.  
 

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. 
Student prokázal schopnost analytické práce, schopnost syntézy a vyhodnocení a činit vlastní závěry a doporučení.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce splňuje všechny atributy závěrečné vysokoškolské práce a práci doporučuji k obhajobě. 
 
U rozpravy prosím doplnit: 
 
Pokud není písemně ujednaná splatnost pohledávky (běžná praxe ve vztahu ke spotřebitelům), je stanovena v 
právních předpisech lhůta splatnosti? 

 

Dojde—li ke zpoždění s placením peněžitého dluhu (pohledávky), může věřitel požadovat souběžně uhrazení 
smluvních úroků z prodlení, zákonných úroků z prodlení a ještě náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého 
dluhu?  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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