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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty firmy JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. 
Jméno autora: Martin Pavlíček 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Jiří Strouhal 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se věnuje problematice stanovení hodnoty nekótované obchodní korporace. Z tohoto pohledu se jedná o náročnější práci ve 
vazbě na získávání dat a jejich analýzu.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
Zadáním práce bylo stanovení hodnoty vybrané obchodní korporace – nábytkářské firmy. Pro kvantifikace byla především zvolena 
metodika DCF. Zdrojová data autor získal z veřejně dostupných zdrojů, v oblasti fázování lze říci, že další indikátory a budoucí úvahy jsou 
relevantně podloženy. V rámci komparativní analýzy byly výsledky srovnány s jinými metodami (metodika tržního srovnání, účetní 
metody, jiné metody na bázi DCF).  

 

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. 
Autor si počínal při zpracování práce samostatně, pro aktivně byla řešena případná úzká místa, kde bylo třeba 
předdefinovat další metodiku.  

 

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. 
Z odborného pohledu je text na velmi dobré úrovni. Pouze, což bych viděl i jako námět pro otázku k obhajobě, nechť se 
autor vyjádří k výpočtu účetní hodnoty firmy.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je standardní co do analyzovaného tématu, z jazykového a formálního pohledu je text na velmi vysoké 
úrovni.  

 

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. 
Použité zdroje jsou vhodně v textu ocitovány a jedná se o v zásadě aktuální zdroje co do data vydání (versus data 
zpracování této závěrečné kvalifikační práce).  

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
--- 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce svědčí o zájmu autora o analyzovanou problematiku, s teoretickou částí práce se zhostil se ctí a danou 
materii v zásadě vhodně aplikoval při ocenění firmy.  
Práce jako taková splňuje požadavky kladené na diplomové práce a doporučuji ji proto k obhajobě.  
Otázka k obhajobě je uvedena v části „odborná úroveň“.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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