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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

2020, Vítězové a poražení
Dirbák Richard
diplomová
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Oddělení manažerských studií
Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D.
MÚVS ČVUT

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Rok 2020 je zcela mimořádný pro firmy i fyzické osoby.

Splnění zadání

splněno

Zadání bylo splněno; je možná i jiná alternativní metodologie.

Zvolený postup řešení

správný

Zvolený postup je obvyklý a správný

Odborná úroveň

A - výborně

Posluchač analyzoval nejrůznější segmenty trhu a využíval elektronické zdroje informací.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

V diplomové práce jsem neidentifikoval závažné formální ani obsahové nedostatky; doporučuji diplomovou práci
k obhajobě před příslušnou státní zkušební komisí.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Autor pracoval a využíval 65 zdrojů; citace korektní. Seznámil se s velkým objemem informací, které dokázal setřídit,
analyzovat a dále využít ve své diplomové práci.

Další komentáře a hodnocení
Lze doporučit účast v soutěži „Manažer roku“, který Česká manažerská asociace vypisuje pro všechny posluchače vysokých
škol. http://www.muvs.cvut.cz/2021/04/manazer-roku-2020/

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.
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Zajímavě konstruovaná diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu dopadu pandemie Covid-19 na světovou
ekonomiku i společnosti a firmy. Jejím cílem je analyzovat, jaké měla pandemie následky v ekonomickém a
společenském vlivu a tyto následky následně popsat na případech vybraných společností. Práce je rozdělena
na dvě části, obecnou část a případovou studii. Obecná část specifikuje dopad pandemie na
ekonomiku různých oblastí a rozřazuje oblasti a společnosti do kategorií vítězů a poražených roku
2020. V druhé části práce jsou analyzovány jednotlivé společnosti na základě jejich vývoje v roce
2020, jejich finančních výsledků a výsledků na akciových trzích a následně je provedena prognóza
vývoje společností po ustoupení pandemie. Analyzované společnosti byly vybrány na základě nejlepšího
možného popsání vlivu pandemie, aby byly co nejlépe vysvětleny změny,
které díky pandemii v roce 2020 nastaly. Data jsou explicitně graficky vysvětlena a dána do souvislostí
s popisovanou problematikou a predikcí.
Lze doporučit publikaci v odborném tisku (vybrané části).

Otázky k obhajobě:
1. Jaké metody tvorby prognóz kvantitativních ukazatelů znáte (prognóza tržeb společnosti)? Můžete je dále
charakterizovat?
2. Jakým způsobem můžete specifikovat kvalitu získaných prognóz?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 25.5.2021

Podpis:
Ing. Jiří Zmatlík,Ph.D.
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