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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Cílem této diplomové práce je ocenění společnosti FANY Gastroservis s.r.o. ke dni 1. 12. 2018, jejímž předmětem podnikání je
především velkoobchod s potravinami.
Vložte komentář. Je třeba vzít v úvahu velkou konkurenci v odvětví.

Splnění zadání

splněno

Práce splňuje zadání. Firma se pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí. Při oceněn je potřeba vzít v úvahu toto zvýšené
riziko.
Vložte komentář. Zadání je splněno.

Zvolený postup řešení

správný

V teoretické části práce jsou uvedeny způsoby oceňování podniku. V praktické části se student zabývá strategickou a finanční
analýzou, na základě které sestaví finanční plán firmy. Výsledek pak využil při finálním ocenění výnosovými metodami. Hlavní
metoda ocenění je metoda DCF entity.
Vložte komentář. Student zvolil správný postup a metody řešení a došel k relevantnímu výsledku.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Postup je správný a výsledky jsou adekvátní. „Výsledná hodnota společnosti FANY Gastroservis s.r.o byla stanovena
dvoufázovou metodou pomocí DCF Entity ke dni 1. 12. 2018 na 558 868 tis. Kč. Jako její doplnění byly zvoleny metody DCF
Equity, metoda ekonomické přidané hodnoty a tržní multiplikátor Value/EBIT. Dolní hranici ocenění představuje metoda
účetní hodnoty, která činí 195 769 tis. Kč.“
Vložte komentář. Odborná úroveň je velni dobrá.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Grafy a výpočty ukazatelů jsou doplněny o autorovu interpretaci. Po formální a jazykové stránce je práce v pořádku.
Vložte komentář. Rozsah práce je dostačující. Jazyková úroveň je dobrá.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Použité prameny jsou uvedeny v práci. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.
Vložte komentář. Zdroje a citace jsou uvedeny podle zvyklostí

Další komentáře a hodnocení
Práce je dobře napsaná, a opírá se o prameny a metodologii, která je při této problematice obecně používaná. Výpočty jsou
v pořádku.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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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.
1. Jaký způsobem se projevuje ve vaší práci zvýšené konkurenční riziko tohoto odvětví a jakým způsobem jste
ho zohlednil při svém ocenění?
2. Vysvětlete, jestli a jak se společnost Gastroservis zabývá společenskou odpovědností firem a jak je tato
skutečnost zohledněna při ocenění firmy.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře.

Datum: 26.5.2019

Podpis: Irena Jindřichovská
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