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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty ekonomického subjektu 
Jméno autora: Bc. Lukáš Sýkora 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Ing. Josef Černohous 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomant si vybral práci na téma ocenění podniku. Jeho náročnost se odvíjí od získaných dat a také na zpracování a 
především na vyhodnocení těchto dat.  
 

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. 

Diplomant naplnil všechny body kladené mu v zadání práce  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Zvolte položku. 
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. 
Rád bych studenta pochválil za jeho aktivitu, za dodržování termínu a připravenost na konzultacích. Přicházel s podmětnými 
dotazy a na základě toho zpřesňoval svoji práci do současné podoby. 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená publikace odpovídá kvalitní diplomové práci. Diplomant nastudoval velké množství odborné literatury, následně 
ji zpracoval do teoretické části s postupy a metodami oceňování podniku. Diplomat následně projevil výbornou schopnost 
použití získaných znalostí a vytvoření kvalitní strategické a finanční analýzy reálné společnosti Incad. Ty jsou základem pro 
predikci budoucích ukazatelů a pro následné stanovení celkové hodnoty společnosti.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah předkládané práce je více než dostatečný. Forma kapitol, grafů a tabulek i jazyková úroveň je na výborné úrovni. 

 

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. 
Diplomant byl ve své práci aktivní při získávání literatury a materiálů potřebných k úspěšnému stanovení hodnoty firmy. 
V práci jsem nenašel citační nedostatky. Citace a použitá literatura jsou pak v souladu s normami a zvyklostmi. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Hodnotu práce spatřuji především v praktické části diplomové práce, pro kterou musel diplomant získat důvěrná data a 
informace od i manažerů a majitelů společnosti. Tyto data kvalitně zpracoval a stanovil reálnou hodnotu společnosti.  
Diplomant tedy prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a proto práci doporučují k obhajobě.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
1. Jaká je odezva na praktickou část práce ze strany majitelů společnosti? 

 
 
 
Datum: 10.6.2019     Podpis: 


