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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty firmy BETONPRES Týn nad Vltavou s. r. o. 
Jméno autora: Michal Ponec 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu, MÚVS 
Oponent práce: Ing. Vladimír Ambrož 
Pracoviště oponenta práce: BDO CB s. r. o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadané téma odpovídá náročnosti běžných zakázek pro znalecké ústavy a je tedy pro studenta náročné.  

 

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. 

Závěrečná práce dle mého názoru splňuje veškeré podmínky zadání. Velmi kladně je nutno hodnotit zejména použití zcela 
konkrétních neupravených hodnot oceňovaného podniku a tedy i to, že se nejedná o vymyšlený cvičný příklad. 
 

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

Diplomat postupoval ve všech částech své závěrečné práce metodicky správně 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Závěrečná práce je přehledná, vychází z teoretických základů publikovaných renomovanými českými autory. Poskytuje 
dostatečný průřez hlavních metod a dává základ pro ocenění konkrétní firmy. Na závěrečné práci je znát, že diplomant má 
velmi dobrou znalost konkrétních podmínek oceňované firmy a dobře se v průběhu studia seznámil s metodickými postupy 
používanými při oceňování podniků. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez připomínek – na velmi dobré úrovni. 

 

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. 
Jak již bylo uvedeno výše. Diplomant využil publikované materiály renomovaných kapacit v oboru oceňování podniků. Při 
použití citací nebyly zjištěny nedostatky. 
 

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). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Diplomant úspěšně provádí čtenáře složitou metodikou stanovení hodnoty firmy, seznamuje s hlavními metodami 
a jejich základními charakteristikami. Jako velmi pozitivní hodnotím použití „ostrých dat“ týkajících se firmy 
BETONPRES Týn nad Vltavou s. r. o. V této souvislosti je potřeba pochválit za poskytnutí všech relevantních 
podkladů majitele společnosti.  
Právě díky možnosti využít ověřená účetní data za předchozí období a to bez jakýchkoliv korekcí je možno 
pochválit i diplomanta za jeho optimistický výhled a stanovení výsledné hodnoty firmy. 
 
Diplomant na straně 20 zdůrazňuje při citaci Kislingerové (2001) význam vývoje inflace v souvislosti s reálností 
dosažitelných cílů v prognózovaném vývoji podnikatelského prostředí.  
 
V této souvislosti doporučuji diplomantovi položit otázku: 
Jak pracoval s úrovní inflace při stanovení hodnoty podniku on? A nakolik zásadní může být úroveň inflace pro 
hodnotu podniku s ohledem na délku prognózovaného období. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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