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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Práce se zabývá problematikou oceňování podniku a jejím cílem je stanovení hodnoty firmy Agromel s.r.o. k 10. 04. 2019 .
Vložte komentář. Práce je náročnější v závislosti na zvolené metodě ocenění a na vybraném odvětví.

Splnění zadání

splněno

Ocenění je provedeno na základě výnosových metod - metoda diskontovaného volného peněžního toku a metoda
ekonomické přidané hodnoty. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a prognózu generátorů
hodnoty.
Vložte komentář. Předložená práce splňuje zadání.

Zvolený postup řešení

správný

Postup řešení je správný. Teoretická část se věnuje pojmům, postupům a definicím, které jsou nezbytné pro ocenění firmy.
Ocenění je provedeno na základě výnosových metod, konkrétně se jedná o metodu diskontovaného volného peněžního toku a
metodu ekonomické přidané hodnoty. Po úvodní teoretické části představující metody a společnost samotnou navazuje
praktická část. Postup je logický a metodika je dobře stanovená a provedená.
Vložte komentář. Zvolený postup je správný a metodika je dobře stanovená a provedená.

Odborná úroveň

A - výborně

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Práce je vypracována pečlivě a do hloubky. Při vlastní analýze dat firmy Agromel se autor opírá o data uvedená ve
finančních zprávách. Praktická část se opírá o charakteristiku podniku a jeho odvětví a také o makroekonomická data. Při
ocenění používá autor metody DCF ve variantě FCFF.
Vložte komentář. Práce ukazuje, že znalosti získané studiem odborné literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe jsou
správně využity.

Grafy a výpočty ukazatelů jsou doplněny o autorčinu interpretaci, po formální a obsahové práce je práce v pořádku.
Vložte komentář. Jazyková úroveň je vysoká a po formální a obsahové práce je práce v pořádku

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Práce je dobře napsaná, opírá se o relevantní prameny a užívá metodologii, která je při této problematice obecně platná.
Pokud jde o prameny použité v praktické části, student používá výroční zprávy firmy. Analýza je detailně provedená.
Použité prameny jsou uvedeny v práci. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.
Vložte komentář. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.

Další komentáře a hodnocení
Výsledky výpočtů jsou provedeny důkladně práce je výborně zpracovaná.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Výsledky výpočtů jsou provedeny důkladně práce je výborně zpracovaná.

1/2

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

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.
Otázka č. 1: Jak byste vyhodnotil současný stav českého zemědělství, které představuje pro firmu největší tržní
potenciál?
Otázka č. 2: Ve vašem případě se jedná o spíše malou firmu z hlediska počtu zaměstnanců. Zabývá se tato firma
nějakou formou společenské zodpovědnosti? Případně, jak ji naplňuje?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně.

Datum: 26.5.2019

Podpis: Irena Jindřichovská

2/2

