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Téma práce Analýza manažerských činností ve firmě Strnad a Červinka. 

Cíl práce 
Cílem práce bylo provést analýzu (prostřednictvím finanční analýzy, 
analýzy SWOT, metody BSC atd.) řízení firmy Strnad a Červinka a 
zhodnotit celkovou situaci a navrhnout řešení. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Jan Hrdlička 

 

náročnost tématu na 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti X   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování X   
 

kriteria hodnocení práce 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
logická stavba práce  X   
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy,… 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem., statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
X    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

Diplomová práce je zpracována velmi přehledně a srozumitelně. Celková úprava diplomové 
práce je kvalitní a má vysokou vypovídací hodnotu. 

V hlavní části stati diplomantka provedla důkladnou hloubkovou analýzu stávajícího stavu 
firmy, ze které provedla adekvátní závěry a navrhla způsoby možných řešení. Diplomantka 
při výběru vhodných způsobů řešení zohlednila stav, schopnosti a možnosti firmy a jejich 
případná aplikace je tímto dobře realizovatelná v praxi. Nutno podotknout, že tato doporučená 
řešení se mi jeví jako velmi inovativní a udávají nové možné směřování firmy. 

Diplomantka dospěla ke stanovenému cíli diplomové práce. Provedla většinu vybraných 
analýz a dospěla k hodnotným závěrům. 

Otázky k obhajobě: 

Jakým dalším způsobem by firma Strnad & Červinka, kromě řešení navrhovaného 
diplomantkou, mohla zabránit úbytku kvalifikovaných zaměstnanců? 

Jak firma Strnad & Červinka může lépe využít své zdroje k expanzi na zahraniční trhy? 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifika ční stupeň výborně. 

V Kolín ě, dne 28. 5. 2009 Ing. Jan Hrdlička 


