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Oponent práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Diplomová práce se zabývá post auditem projektu ve společnosti Kermi s.r.o 
Vložte komentář.  
 
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. 
Obsahově i metodiky je cíl práce splněn.  Zpracování je podrobné. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.  
Práce je vypracována logicky a v teoretické části jsou za pomoci domácí a zahraniční odborné literatury vysvětlena 
východiska a metody zpětného auditu. Metody hodnocení investice a cíl a náplň post-auditu. V praktické části jsou 
zhodnoceny cíle a rizika projektu, srovnání plánované a skutečné plnění projektu a provedeno shrnutí a doporučení. 
Metoda hodnocení je správná  
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Oborná úroveň je dobrá. Praktická část přináší nové poznatky z praktického života firmy. Práce ukazuje, že znalosti získané 
studiem odborné literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe jsou správně využity. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Obsahově je práce v pořádku, avšak z hlediska samotného psaní autorka často používá odrážky na první a 
druhé úrovni, a tak celkově práce připomíná spíše učebnici. Zejména v teoretické části. Z hlediska jazyka je text v pořádku.     
 
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. 
Vložte komentář. Výběr učebnic v teoretické části i praktických materiálů s aktuálními poznatky je dobrý. Bibliografické citace 
jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Práce je dobře zpracovaná a téma je aktuální. Praktická část přináší nové poznatky hodnocení investičních 
projektů a jejich post-auditu. 
  
Otázka 1: 
Jaká je úskalí postavení této malé česko-německé společnosti na trhu vzhledem k současné situaci počínajícího 
zpomalení ekonomického růstu v Evropě? 
 
Otázka 2: 
Jak studentka uvádí, společnost má dobrou pověst, pokud jde o oblast společenské zodpovědnosti - zejména 
v oblasti péče o zaměstnance. Jaké další benefity společnost poskytuje a jak se stará o svou dlouhodobou 
udržitelnost?  
 
Otázka 3 
Výsledky finanční analýzy nejsou z hlediska společnosti příliš příznivé ani v jednom aspektu. Může to být způsobeno 
tím, že se jedná o podřízenou firmu v koncernu, kde na individuálních výsledcích příliš nezáleží. Může mít tato 
pozice negativní dopad na existenci firmy a jejích stakeholderů? Doporučila byste nějaké kroky k nápravě této 
situace?   
 
Studentka uvádí omezení, která plynou z jejího postavení i v oblasti navrhování a realizace investičních projektů 
v rámci firmy jako součásti koncernu. Prosím, vysvětlete rizika, která toto společnost podstupuje. Vysvětlete také 
kladné stránky a příležitosti vyplývající z postavení firmy Kermi s.r.o  v rámci koncernu.    
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 7.9.2019     Podpis: Irena Jindřichovská 


