
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. 
Jméno autora: Milan Dvořák 
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, ČVUT MÚVS  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá oboru a stupni studia. 

 

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. 

Cíl práce byl splněn. 
 

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. 
Student pracoval samostatně, pouze s mírnými časovými skluzy, práci konzultoval, připomínky zapracovával. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student využil znalostí získaných v povinných i volitelných předmětech, propojil s dalšími odbornými a  datovými zdroji, 
provedl strategickou analýzu firmy včetně finanční analýzy, konstatoval splnění going concern principu a na základě odhadu 
budoucího vývoje aplikoval více vhodně zvolených metod, což vedlo k naplnění cíle - tj. stanovení hodnoty podniku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je dobře zpracovaná jak po obsahové, tak po formální stránce. Tabulky jsou přehledné, zúžené na podstatné zdroje 
(plná verze zdrojových dat je v přílohách).  Oceňuji přehlednost práce, aniž by byla nějak krácena na obsahu. 

 

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. 
Student pracoval s řadou zdrojů a volně dostupných informací - a to jak poskytovaných veřejnými institucemi, tak použil i 
speciální profesní databáze. U některých znalostí, které bychom již mohli považovat za obecné a jsou velmi rozšířené v 
mnoha odborných publikací, zbytečně použil internetový populární zdroj místo původního nebo alespoň odborného. Drobné 
nepřesnosti v odkazech nejsou ani závažné ani úmyslné a nelze je považovat za 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 
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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.  
 
Diplomová práce splnila cíl, autor prokázal schopnost aplikace a rozšíření znalostí a následnou precizní aplikaci při 
řešení praktického problému:  

Otázky k obhajobě: 

1) Jediný akcionář firmy jí poskytuje finanční zdroje formou dlouhodobého závazku. Diskutujte důvody, proč 
peníze do svého podniku nevkládá, ale půjčuje. 

2) Jako slabou stránku podniku zmiňujete zadluženost (už před provedením finanční analýzy), čímž stoupá riziko, 
což se odráží zejména v hodnotách nákladů vlastního kapitálu. Souvisí to s přístupem vlastníka (viz ot. 1)? 

3) Co nejvíce snižuje hodnotu Vámi oceňovaného podniku? Resp. na co by se měl vlastník zaměřit, kdyby chtěl 
výrazně zvýšit vnímání hodnoty pro investora? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
Datum: 8.6.2018     Podpis: 


