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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Posouzení finančního zdraví vybraných stavebních společností pomocí 
bankrotních modelů 

Jméno autora: Roman Koc 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra 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 mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k tomu, že bankrotní a bonitní modely nejsou součástí odpřednášených předmětů, bylo pro autora téma 
náročné z hlediska samostatné teoretické přípravy, autor se však zhostil práce se ctí.  

 

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 nadstandardním rozsahu. Na šestileté časové řadě dat z finančních výkazů z let 2014 až 2019  je 
sledovaný finanční vývoj 89 stavebních společností.  
Aby mohl autor posoudit finanční zdraví pomocí bankrotních modelů, musel zpracovat potřebné poměrové i další 
ukazatele pro neobyčejně rozsáhlý vzorek společností. 
Soubor stavebních společností pak podrobil analýze pomocí 15 bankrotních modelů s cílem posoudit jejich vypovídací 
schopnost. 

 

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. 
Vzhledem k tomu, že situace v době Covid pandemie nedovolovala osobní setkávání na konzultacích, není možné posoudit 
samostatnost a aktivitu autora. To se promítlo do toho, že jsem včas nezkorigovala rozsáhlost analyzovaných dat, které 
jsou poněkud na úkor srozumitelnosti interpretace. Z předchozího studia však vím, že se jedná o studenta velmi 
pracovitého, svědomitého, který rád pracuje s čísly.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Velmi přínosná je DP nejen ve zpracování bankrotních modelů pro téměř sto stavebních společností, ale zejména v tom, že 
na základě výsledků výpočtů modelů a informací o skutečně zbankrotovaných společnostech posoudil i vypovídací 
schopnost samotných bankrotních modelů.  
Díky rozsáhlé databázi výsledků mohl diplomant správně konstatovat, který z bankrotních modelů se jeví jako ten, který 
nejlépe predikuje budoucí vývoj v prostředí českého stavebnictví a ty modely, které nepřinášejí spolehlivé výsledky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální i jazykové stránce dostatečná. Četné gramatické chyby formálně poněkud poškozují text. Práce je 
přehledně strukturovaná. Rozsah práce je nadstandardní.  
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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. 
Citační etika je bezezbytku dodržena. 

 

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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Jedná se o mimořádnou diplomovou práci, co se týká rozsahu zpracovaných dat a jejich vyhodnocení.  
 
Práce představuje velký přínos v podobě posouzení vypovídací schopnosti bankrotních modelů pro oblast českého 
stavebnictví.  
 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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