
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 
Vedoucí práce: Hana Scholleová 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je adekvátní oboru a 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. 

Zadání bylo splněno. 
 

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. 
Student zpracovával práci, navrhoval další rozšíření, která mu nebyla vzhledem k rozsahu práce již doporučena. Prokázal 
vysokou míru schopnosti samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Při zpracovávání práce diplomant využil znalostí získané studiem povinných i volitelných předmětů, doplněných zpracováním 
dalších analýz. Použil odborné studie i data získaná z různých informačních zdrojů. Zpracování je srozumitelné, logické, 
praktická část (stanovení hodnoty) je srovnatelná s podobnými výstupy dodávanými znalci v oboru oceňování. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně má práce jasnou a logickou strukturu, je doplněna řádně označenými tabulkami a ilustrativními grafy, je psaná 
srozumitelným jazykem téměř bez překlepů a typografických chyb. I při vyšším stránkovém rozsahu (který hlubší analýza 
vyžadovala) se čtenář v práci dobře orientuje.  

 

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. 
Převzaté zdroje jsou řádně citovány, k žádnému 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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Odevzdaná diplomová práce je zpracovaná ve vysokém stupni hloubky potřebných analýz, při použití různých 
metod si je autor vědom jejich omezení. V průběhu zpracování se měnila situace okolo podniku, u kterého se 
předpokládal prodej, autor vše reflektuje i v práci. Vzhledem k časovému odstupu od odevzdání pokládám tuto 
otázku: 
V práci srovnáváte výši hodnoty stanovenou různými metodami a komentujete s informacemi o možné ceně, za 
kterou by mohl být podnik nebo podíl na jeho majetku prodán. O prodeji se spekuluje již dlouho, přičemž s první 
informací o záměru přišel přímo vlastník. Domníváte se, že k prodeji dojde? Případně diskutujte další aspekty, které 
mohou ovlivnit realizaci a výslednou cenu transakce. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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