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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Zadání je středně až více náročné.
Vložte komentář. Náročnost spočívá ve znalosti prostředí a metodologických aplikací

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.
Vložte komentář.Bylo velmi dobře splněno studentka při analýze firmy a jejím ocenění šla do značných

podrobností. Práce je logicky zpracovaná a ocenění je provedeno korektně.
Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Vložte komentářStudentka zvolila správný způsob oceňování

přes charakteristiku makro a mikro prostředí
pest analýzu a finanční analýzu. Následně se zabývá finančním plánem a samotným oceněním podniku.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Vložte komentář.Odborná úroveň je vysoká

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Vložte komentář.Je vysoká práce je napsaná dobrou češtinou a dobře se čte. Práce je dosti rozsáhlá.

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.
Vložte komentář.Citace jsou správné a podle normy. Studentka používá především knihy jako zdrojové

odborné publikace. Jejich výběr je dobrý, pokud jde o českou literaturu. Zahraniční prameny nejsou
uvedeny Citace jsou uvedeny správně.
Další komentáře a hodnocení
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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 je dobře zpracovaná a odpovídá standardům kladeným na diplomové práce. Praktické výstupy jsou
použitelné při oceňování podniku v praxi.

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.

Otázky
Jakou roli hraje při oceňování podniku makroekonomická analýza a analýza odvětví.
Jak se projevila ve vašem oceňování nedávná celosvětová finanční krize a následné oživení.
Jakým způsobem přistupujete k formulaci budoucího vývoje činnosti podniku a k odhadům jeho
prosperity?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně.

Předloženou práci hodnotím po uspokojivém zodpovězení uvedených otázek stupněm Výborně -

Datum: 11.9.2017
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