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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Stanovení hodnoty firmy AGADOS, spol. s r.o. 
Jméno autora: Dominika Škrábková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce:  doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání navazuje na obor studia, ale vzhledem k základnímu zaměření je spíše náročnější. 
 
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. 
Zadání bylo zcela splněno, práce svou úrovní přesahuje řadu znaleckých posudků, které je možné vidět v praxi. 
 
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. 
Studentka zpracovávala práci zcela samostatně, průběžně konzultovala a přinášela návrhy na další prohloubení a rozšíření 
tématu, průběžně potvrzovala schopnost samostatné tvůrčí práce. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka využila jak znalostí získaných studiem, které kvůli diplomové práci dále rozšiřovala a utvořila z nich komplexní 
celek. Velmi oceňuji funkční propojení celého systému znalostních poznatků s informačními zdroji do srozumitelného 
souvislého a korektního výstupu. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má dobrou formální i jazykovou úroveň, i přes značný rozsah je přehledná, grafické výstupy jsou použity účelně. 
Rozsah práce je větší, což je dáno především důkladně a precizně provedenou aplikační částí, tedy vlastní prací diplomantky. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Autorka čerpala ze zdrojů knižních zejména teoretickou základnu a metodické postupy pro aplikaci, ale dále byla nucena 
používat i zdroje legislativní, které vytvářejí určitý rámec jak existence podniku, tak prostředí a způsobů oceňování, ale 
zejména zdrojů datových, ať již z veřejných databází českých nebo nadnárodních. Všechny zdroje jsou uvedené v seznamu 
literatury a řádně citované. Drobné odchylky od normy nesjou porušením citační etiky. 
 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jde o komplexně pojatou práci v nadprůměrné kvalitě, která dokazuje, že diplomantka je schopna nabyté 
poznatky tvůrčím způsobem aplikovat a používat k řešení ekonomických problémů. 
Otázka k obhajobě: 
Podle vašich závěrů má sledovaná společnost má hodnotu násobně vyšší než je hodnota účetní. Mohla byste 
označit hlavní příčiny, resp. generátory tvorby hodnoty s největším vlivem na hodnotu společnosti v tomto 
konrétním případě? 
Z externího pohledu - mohla byste formulovat na základě strategické analýzy a i sledování generátorů hodnoty  
oceňované firmy nějaká obecnější doporučení pro české technické firmy, která by jim pomohla zvyšovat hodnotu? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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