POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Stanovení hodnoty společnosti dodávající telekomunikační zařízení
Karolína Kuřinová
diplomová
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Oddělení ekonomických studií
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Oddělení ekonomických studií MUVS ČVUT

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce patří v daném oboru a stupni studia k náročnějším.

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.
Studentka splnila zadání práce.

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 pracovala samostatně.

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.
Studentka použil znalosti a metody získané studiem, doplnila pomocí dostupných podkladů a snadno dostupných dat.
Analýzy jsou provedeny podrobně a doplněny komentáři, místy mohly být více diskutovány souvislosti, které vyvolávají
otázky (vliv postavení firmy v holdingu na její hodnotu, vliv viditelné změny ve třetím roce historie na hodnotu apod.)

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce má adekvátní rozsah, po formální a jazykové stránce je na standardní úrovni, množství typografických chyb a překlepů
odpovídá rozsahu práce.

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.
Prameny, ze kterých čerpá rešeršní část, jsou voleny rámcově dobře, použité zdroje jsou uvedeny a citovány, zdrojová data
externího typu mohla být rozsáhlejší. Vyšší podíl shody je dán preferencí přímých citací před parafrázováním a dodržováním
standardních rámců pro účetní výkazy, k žádnému závažnému porušení citační etiky nedošlo.

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.

1/2

POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Otázky k obhajobě:
1) Oceňovaná firma má významné množství dlouhodobého finančního majetku, s jehož zadržováním počítá
autorka i dále. Jakými způsoby může tento majetek vstupovat do ocenění?
2) Autorka zvolila jeden se způsobů, který pracuje přímo i s plánem výnosů z tohoto majetku, podle výkazů lze
odhadovat jejich procentní výši. Jak? Je adekvátní?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 30.8.2018

Podpis:
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