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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty společnosti Domes Bylany s.r.o. 
Jméno autora: Kateřina Mühlfeitová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, MÚVS, Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je náročnější, protože se jedná o stanovení hodnoty oceňované společnosti, což je téma náročné 
svou komplexností a nezbytností použití různých analytických postupů a metod. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. Studentka výslednou hodnotu stanovila, ale 
preciznost sestaveného finančního plánu, určení diskontní míry a hodnoty první a druhé fáze jsou zatíženy nedostatky. 
Diplomatka často není schopna správné syntézy jednotlivých dílčích částí. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Studentka byla v průběhu řešení aktivní, snažila se konzultovat výsledky. Bez pomoci ale není schopna samostatné tvůrčí 
práce vedoucí k bezchybným závěrům. Korekce v průběhu psaní práce byly naprosto nezbytné, čímž se zvyšuje hodnota 
práce přidanou hodnotou vedoucího. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň teoretické části je na vysoké úrovni, studentka adekvátně využívá znalostí získaných studiem a četbou 
odborné literatury relevantní k tématu. Odborná úroveň praktické části je diskutabilní, protože studentka není samostatně 
schopna syntézy jednotlivých dílčích částí, což je při oceňování naprosto nezbytné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je dostatečná. Práce by vzhledem ke zvolenému tématu mohla být obsáhlejší. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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 je schopna využívat odbornou literaturu ke zpracování závěrečné práce. Množství používaných zdrojů 
vzhledem k druhu zpracovávané závěrečné práce by mohlo být rozsáhlejší. U nepřímých citací chybí odkazy na citované 
strany.  
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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.  
 
Diplomovou práci Kateřiny Mühlfeitové doporučuji k obhajobě, neboť splňuje základní obsahové, jazykové i 
formální požadavky kladené na tento druh vysokoškolské kvalifikační práce. Studentka byla v průběhu zpracování 
práce aktivní, snažila se být pečlivá, ale zpracovávané téma na ni bylo extrémně náročné, ač na to byla při 
zadávání tématu upozorněna. Teoretické poznatky z literatury nedokáže dostatečně uvést v praxi, aby závěrečný 
výrok o hodnotě byl prost významných nedostatků a chyb. Z formální oblasti je možno kritizovat délku odstavců, 
z nichž některé jsou příliš krátké, a skutečnost, že řada kapitol začíná ihned nadpisy podkapitol. 
V průběhu obhajoby je možno diskutovat následující otázky: 

1) Jaký je účel ocenění? Kdo může stanovenou hodnotu využít? 
2) Jaký je rozdíl mezi ukazateli aktivity určenými jako počet obratů a doba obratu? 
3) Jakou část výsledné hodnoty společnosti tvoří první a druhá fáze? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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