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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty firmy Měšťanský pivovar v Poličce, a.s. 
Jméno autora: Daniel Tenkrát 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Stanovení hodnoty firmy vyžaduje nejen teoretické znalosti, ale také schopnost zohlednit specifika posuzovaného podniku 
při určení hodnot vstupních veličin v jednotlivých oceňovacích metodách. 
 

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. 

Teoretická část představuje velmi dobrý základ pro praktické zpracování tématu diplomové práce a jednotlivé body zadání 
jsou splněny i z hlediska praktické části. Provedené výpočty jsou využitelné pro management posuzované společnosti. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení je správný. Oceňuji využití poznatků ze strategické analýzy, a to zejména zohledňujících okolí podniku. 
Potvrzení going concern principu a provedená finanční analýza vhodně doplňují metody pro stanovení hodnoty podniku. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Teoretické poznatky jsou plně využity v praktické části diplomové práce, metody jsou dobře charakterizovány a výběr 
ukazatelů v rámci finanční analýzy je naprosto v souladu s tématem. Získaná data jsou využita, velmi dobře prezentována 
a závěry uvedené na základě propočtů jsou správné. Také aplikace metod pro určení hodnoty firmy je příslušně 
okomentována a výsledné hodnoty jsou při komparaci kriticky zhodnoceny.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je po jazykové stránce i z hlediska grafické úpravy nadprůměrná, téměř bez chyb.  Vzhledem k velkému 
počtu vzorců by bylo vhodné je očíslovat, ale to nesnižuje úroveň diplomové práce. Rozsah 93 stran textu je adekvátní 
úrovni zpracování. Přílohy jsou relevantní, poskytují potřebné údaje.   

 

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. 
Soubor použité literatury je v souladu s tématem práce, zahrnuje 49 titulů. Vzhledem ke kvalitě diplomové práce bych 
očekávala, že budou více využity aktuální časopisecké zdroje obsažené ve světových databázích. Bibliografické citace jsou 
v souladu s citačními zvyklostmi a normami, v textu je naprosto jasné, co je citováno a co jsou vlastní výstupy autora.  
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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. 
Diplomová práce je velmi dobře zpracována, teoretické poznatky jsou využity při praktickém řešení a výstupy jsou velmi 
dobře využitelné v praxi hodnoceného podniku. Kromě kapitoly 8, která vede ke splnění cíle práce, oceňuji zejména 
zpracování kapitoly 7, ve které autor rovněž prokázal, že své velmi dobré znalosti umí využít s potřebnými informacemi 
prakticky, v konkrétním podnikovém prostředí.  

 
 
 

 

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. 
 

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni, komplexně popisuje zadanou problematiku, provedené výpočty jsou 
správně komentovány a celkově tuto práci hodnotím jako výbornou. Je přínosná nejen z teoretického hlediska, ale také pro 

praxi, zejména pro management společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.  Cíl diplomové práce byl jednoznačně 

splněn. 

 

V diplomové práci předpokládáte, že společnost bude v dalších letech vyplácet dividendy v celkové výši 15 % z čistého zisku. 
Jaký dopad to může mít podle Vašeho názoru na hodnotu podniku?    
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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