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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty podniku EKOMOR, s.r.o.  
Jméno autora: JAKUB DONÁT 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc 

Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Stanovení hodnoty společnosti EKOMOR, s.r.o., specializující se na technologie povrchových úprav kovů a výrobou a 

prodejem těchto zařízení. 
Práce je průměrně náročná v závislosti na zvolené metodě ocenění a na vybraném odvětví. 

 

Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části čtenáři představuje problematiku 

oceňování podniku, ukazuje různé metody a jejich relevanci k prezentovanému výzkumu. V praktické části se pak věnuje 

strategické a finanční analýze, které slouží k ověření, zda podnik splňuje tzv. Going concern principle, nezbytný pro využití 

výnosových metod. Na to navazují  finanční plán a samotné ocenění podniku, pro které autor zvolil metody DFC entity, DFC 

equity a EVA.  

Zadání je splněno. Student zpracoval teoretickou část na základě relevantní a dostupné teoretické literatury 
 

Zvolený postup řešení správný 
Práce je vypracována pečlivě a do hloubky. Při  vlastní analýze dat EKOMORu se autor opírá o informace uvedené v teoretické 

části a také o reálná data vybraného podniku a trhu. Praktická část je uvedena charakteristikou podniku a jeho 

odvětví. Grafy a výpočty ukazatelů jsou doplněny o autorovou interpretací. 

Postup řešení je celkově správný a detailní. Zpracování praktické části je na výborné úrovni. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Práce je zpracovaná velmi detailně. V závislosti na provedených analýzách student ukazuje, že firma si vede celkově dobře, je 

možná až příliš likvidní a  nevyužívá dostatečně cizí kapitál.  

Zpracování teoretické i praktické části je na dobré úrovni. Student propojil znalosti získané studiem s relevantními daty z 
finančního trhu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práce je napsaná velmi poutavě, její Jazyková úroveň je vysoká a styl odpovídá odbornému zaměření. 
Jazyková úroveň práce je výborná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Práce je dobře napsaná, a opírá se o relevantní prameny a užívá metodologii, která je při této problematice obecně platná. 

Pokud jde o prameny použité v praktické části, student získal tyto materiály přímo od analyzované firmy. Použité prameny 

jsou uvedeny v práci. 
Zdroje a citace jsou v souladu s pravidly citování 
 

Další komentáře a hodnocení 
Výsledky výpočtů jsou v pořádku, bylo by však také zajímavé zjistit, jestli se již někdo na kapitálovém trhu pokusil o ocenění 

firmy ve stejném nebo velmi blízkém technologicky náročném odvětví a porovnat jaký byl jeho přístup. 
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. 

 

Otázka č. 1: Jak může nástup Průmyslu 4.0. v ČR ovlivnit fungování EKOMORu?  

 

Otázka č. 2: Ve strategické analýze uvádíte, že pro EKOMOR není vhodným řešením nedostatku zaměstnanců 
levná pracovní síla z východu. Proč si to myslíte? Jak s touto možností nakládá konkurence v zahraničí, např. 
v Německu? 

 

Otázka č. 3: Jak navrhujete vyřešit problém s vysokou likviditou? 

 

Otázka č. 4: V prognóze firmy předpokládáte trvalý růst tržeb v hodnotě 8 % do budoucna a z toho plynoucí 
pokračující vysokou výkonnost firmy. Tento předpoklad se však může v inovativních a tudíž i vysoce rizikových 
odvětvích ze dne na den zvrátit, jestliže se u konkurence objeví lepší inovace a společnost musí nakonec 
odepsat náklady na celý vývoj nového produktu nebo nové technologie. Má EKOMOR, s.r.o. nějaký alternativní 
plán rozvoje, aby udržel svou konkurenční výhodu a podpořil tento vysoce dynamický růst? Jaké alternativy 
byste společnosti navrhnul? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
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