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Název diplomové práce: Hospodaření podnikatelských subjektů v době koronavirové 
krize 
 
Cíl práce:  Deskripce hodnocení hospodaření podnikatelských subjektů, analýza 
rozsahu poskytnuté státní podpory firmám zasažených pandemií COVID, zhodnocení 
hospodaření vybraných podnikatelských  entit, zkoumání dopadů pandemie na jejich 
finanční zdraví  a diskuse efektivity státních zásahů. 
 
Jméno vedoucího diplomové práce:  Ing. Martina Černíková, Ph.D. 
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I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   
Hloubka provedené analýzy x    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů diplomantem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    
Stylistická úroveň práce x    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x    
  

Posouzeno bez výhrad x Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG 
Posouzeno s výhradami  

Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1) Jak obtížné je (na základě Vašeho výzkumu) stanovit efektivně podmínky poskytnutí dotačních 
titulů v případě krizí jako byla pandemie COVID? 
2) Bylo by období koronakrize pro společnost Y bez získání státních dotací likvidační? 
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Práce se zabývá neotřelým a aktuálním tématem. Zkoumá ekonomické dopady pandemie COVID na 
vybrané podnikatelské subjekty a  také diskutuje efektivitu nabízených státních podpor, které měly 
zmírnit propady v hospodaření firem. V úvodu práce je pozornost věnována krizi v ekonomickém 
prostředí obecně a jsou analyzovány nástroje finančního řízení umožňující vyhodnocovat a řídit rizika 
generovaná každou krizí. V závěru teoretické pasáže jsou shrnuty programy vlády směřující do 
podnikatelského sektoru v období pandemie.  Praktická studie zkoumá  za pomoci soustavy 
ukazatelů hospodaření dvou vybraných subjektů, analyzuje jejich finanční zdraví a následně dopad 
krize do jejich finanční stability. V závěru jsou  diskutovány odlišné dopady krize na oba zkoumané 
subjekty.    
 
Cíle práce byl podle mého názoru zcela naplněny. Oceňuji samostatný a kreativní přístup studentky  
ke zpracování poměrně obtížného tématu.  Analytická část práce je robustní, dává solidní přehled o 
hospodaření zvolených podniků před krizí a následně v době koronakrize.  K diskusi by mohly být 
zvolené metody, ale domnívám se, že pro naplnění cílů práce byl i přístup zvolený studentkou 
uspokojivý. Práce je vystavěna logicky, studentka prokázala schopnost pracovat se širokou škálou 
pramenů a zpracovat adekvátní teoretickou rešerši. Závěry práce jsou zajímavé, díky vhodné volbě 
zkoumaných subjektů je patrné, že každá krize s sebou přináší rizika, ale i určitý potenciál.  Částečně 
postrádám širší prezentaci osobních názorů studentky. K formální a stylistické  stránce práce nemám 
výhrady,  práci s citačním aparátem považuji za velmi solidní. Výše zmíněnému odpovídá i mnou 
navržené hodnocení. 


