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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty společnosti ADP Employer Services Česká republika, a.s. 
Jméno autora: Markéta Hildebrantová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu 
Vedoucí práce: Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra managementu, MÚVS, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Stanovení hodnoty společnosti je náročným zadáním pro potřeby diplomové práce oboru Podnikání a komerční inženýrství 
v průmyslu, protože studenti v rámci studia absolvují jen základní kurzy věnující se finančnímu řízení společností a 
strategické analýze. Samotné oceňování firem je nadstavbovým modulem, který není přímo součástí studia oboru. 

 

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. 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty oceňované společnosti pomocí výnosových metod. Cíl se studentce podařilo 
naplnit. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Diplomantka pravidelně konzultovala své průběžné výstupy, byla pečlivá a dodržovala časový harmonogram zpracování 
diplomové práce. Diplomantka je schopna samostatné tvůrčí práce s podporou kvalitní odborné literatury. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Při zpracování diplomové práce úročí autorka poznatky získané studiem a ze specializované odborné literatury, která je 
vhodně zvolena pro potřeby tématu práce. Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce naplňuje formální a jazykové požadavky kladené na tento druh vysokoškolské kvalifikační práce. Práce 
prošla závěrečnou jazykovou korekturou, z formálního hlediska je práce pečlivě naformátována. Z konkrétního je možno 
jmenovat, že autorka nechybuje v psaní procent a ani v číslování kapitol. 

 

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. 
Diplomantka v průběhu zpracování teoretické části pracovala s relevantní literaturou, jejíž množství je pro tento druh 
práce reprezentativní. Pro potřeby praktické části diplomantka vychází nejen ze základních účetních výkazů společnosti, 
ale i jejích konkurentů, dále z veřejně dostupných statistik o odvětví a ekonomice. Převzaté prvky jsou řádně citovány. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Oceňování společností je náročnou disciplínou, která v sobě zahrnuje nutnost aplikovat různé metody a nástroje 
z oblasti finančního managementu a strategického managementu. Pozice diplomantky byla navíc náročnější, 
protože předmětem podnikání oceňované společnosti je outsourcing mzdových služeb. Důležitým výrobním 
faktorem v takovém typu společnosti je lidský kapitál, a proto nejsou primárními vstupy pro ocenění komponenty 
majetku společnosti. Odvětví, ve kterém společnost podniká, je specifické a nejsou pro něj veřejně dostupné 
všeobecné analýzy konkurenceschopnosti apod. 
Diplomantka ke zpracování práce přistupovala pečlivě, dílčí výsledky pravidelně a včas konzultovala. Zpracování 
ocenění je nesmírně časově náročné, protože oceňovatel musí aplikovat základní nástroje finanční analýzy, provést 
strategickou analýzu mikrookolí a makrokolí, sestavit finanční plán a teprve následně je schopen provést výsledné 
ocenění společnosti. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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