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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty společnosti Domes Bylany s. r. o. 
Jméno autora: Kateřina Muhlfeitová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Hana Scholleová 
Pracoviště oponenta práce: MUVS ČVUT, Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomantka zvolila vzhledem k oboru studia náročnější téma. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Práce splňuje zadání, byť v nižší úrovni kvality. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Metody byly zvoleny vhodně, byť jejich aplikace je zjednodušená a ne vždy zcela přesná. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomantka volila ke zpracování adekvátní datové zdroje a postupy doporučované odbornou literaturou, zpracování je však 
místy povrchní. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce nemá zásadní chyby, přesto by mohlo celkové zpracování být na vyšší úrovni, doporučovala bych velké 
tabulky situovat do příloh a více využívat ilustrativních grafických výstupů.  

 

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. 
Volba zdrojů je správná ovšem jen  v základní míře, nedochází k významnějšímu  porušení citační etiky. 
 

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. 
Práce splnila svůj cíl, roveň zpracování má nedostatky jak obsahového tak formálního charakteru, nicméně v akceptovatelné 
míře. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

V teoretické části diplomantka vypracovala rešerši metod, které následně  principu správně, byť s nedostatky 
akceptovala. Práce je poměrně slušně zpracovaná v oblasti aplikace nástrojů, nicméně tam, kde je třeba přijímat 
vlastní hodnocení a přijímat expertní hodnocení v oblasti predikcí, vztahů apod. je místy viditelná povrchnost a 
zjednodušení. U obhajoby prosím a zodpovězení otázky: Diskutujte, které faktory nejvýznamněji působí na růst 
hodnoty oceňované firmy. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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