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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty firmy Centropen, a.s. 
Jméno autora: Michaela Novotná 
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 B - velmi dobře 
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 práci průběžně konzultovala, dílčí práce dodávala ve stanovených termínech. 

 

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. 
Diplomantka využila znalostí získaných studiem povinných i volitelných předmětů, použila data z oceňovaného podniku a 
některé další odborné informační zdroje. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má adekvátní rozsah, autorka využila šablonu, přesto po formální stránce jsou vidět nedostatky, zejména v 
nejednotnosti grafického stylu obecně, tabulek, včetně nízké čitelnosti některých ( str. 68), zápisu vzorců, nelogicky různá 
velikost písma ve schématech (např. na  str. 67), komplikované číslování v seznamech apod. Z jazykového hlediska lze text 
hodnotit jako srozumitelný, s výkyvy zejména při psaní číslovek. Teoretická a praktická část se liší pořadím postupu, což je 
dáno logikou výkladu. V teoretické části postupuje od rámce k dílčím úkolům, zatímco v praktické od plnění dílčích úkolů po 
zasazené do celkového rámce - nicméně zatímco praktická část je logicky uzavřená, konec teoretické části je otevřený.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Studentka pracovala s řadou knižních i elektronických zdrojů a použila i speciální profesní databáze. Zdroje jsou citovány, 
avšak často nevyužívá původní zdroje a cituje až z materiálů, kde jsou převzaty. Zdrojová data zejména ke strategické 
analýze mohla být využita komplexněji. I přes další možné výhrady k práci se zdroji lze konstatovat, že nedošlo k žádnému 
závažnému porušení citační etiky, o čemž svědčí i výsledek kontroly na plagiáty. 
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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. 
Formální stránka práce snižuje dojem ze skutečného obsahu práce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce splnila cíl, autorka prokázala orientaci ve studovaném oboru a schopnost aplikace znalostí v 
praxi. 

Otázka k obhajobě: 

1) Pro ocenění jste použila tři metody. Čím vysvětlíte rozdíl mezi výsledným oceněním? Proč metoda EVA dává 
vyšší výsledek? 

2) Patrně z důvodu nízké srovnatelnosti v oboru jste nepoužila metodu tržních multiplikátorů. Nicméně - pokud 
byste vzala jako relevantní výsledky Vámi zvolených metod - jaký by měl být adekvátní multiplikátor EV/EBITDA? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
Datum: 9.6.2018     Podpis: 


