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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty podniku LINET s.r.o.  
Jméno autora: Michal Kettner 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Daniel Knopp 
Pracoviště oponenta práce: VGD Appraisal, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce je prakticky zaměřené, jedná se o aplikaci vybraných oceňovacích metod. Předmětem ocenění je 
společnost, která je známá i v zámoří, přičemž se zaobírá velmi specifickým oborem. Zadání odpovídá 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. 

Zvolený cíl práce byl splněn, rozsah odpovídá zaměření a typu práce. Práce snese srovnání s oceněním 
prováděnými odborníky v praxi. 

 

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

Diplomant zvolil a správně aplikoval metody oceňování obchodního závodu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň diplomové práce odpovídá znalostem získaným studiem na VŠ. Komentáře týkající se znalostí a 
použití metod jsou obsahem celkového zhodnocení práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykovou úroveň hodnotím jako výbornou. Rozsah práce odpovídá požadavkům na ocenění 
obchodního závodu. Finanční výkazy je s ohledem na zachování přehlednosti práce vhodnější umístit do části 
vymezené pro přílohy. V práci je vhodné používat méně barevných kombinací, například u tabulek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Zdroje, které diplomant při tvorbě diplomové práce užil, odpovídají standardním zdrojům, které se v rámci 
oceňování obchodních závodů běžně užívají. 
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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. 
Viz celkového zhodnocení. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkově lze práci zhodnotit jako výborně a velmi kvalitně zpracovanou. Diplomant prokázal, že se v problematice 
velmi dobře orientuje a prokázal, že je schopen získané teoretické poznatky aplikovat v praxi. K práci nemám 
žádné výhrady, jen pouze několik komentářů, případně doporučení. 

 

Kromě výše zmíněného hodnocení lze k práci podotknout následující: 

- teoretická část práce je velmi důkladně zpracována, velký počet citovaných zdrojů; 
- velmi podrobně zpracované analýzy -  student je schopen správně vyvozovat závěry z analýz a implementovat 
poznatky dále do ocenění; 

- na str. 149 a 150 – nesrovnalost –popis rd – 2,5 % v textu, v tabulce užitá hodnota 2,3 %. 

 

1. Co je příčinou záporného pracovního kapitálu oceňované společnosti? Je uvedený stav možné považovat 
za „zdravý“ stav? 

2. Jsou hodnoty poměrových ukazatelů dosahovaných předmětnou společností „pozitivní“? Z čeho tak 
usuzujete? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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