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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty společnosti Jan Becher –Karlovarská Becherovka, a. s.  
Jméno autora: Natálie Kriegelová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Mojmír Sabolovič 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá stupni a oboru 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. 

Práce splnila cíl stanovit hodnotu společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. jako podklad pro případného 
potencionálního investora do společnosti. 
 

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. 
Těsně před odevzdáním práce došlo k ukončení pracovního poměru vedoucího, za nějž z titulu vedoucího oddělení píši 
posudek; za sebe mohu konstatovat, že studentka naslouchá, komunikuje, dodržuje termíny, alespoň tak se mnou vždy při 
řešení podobně zaměřených úkolů spolupracovala. Předpokládám proto, že byla po celou dobu při své práci samostatná a 
aktivní, odráží to i její práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka zpracovala ocenění podniku na velmi dobré úrovni, i přes dílčí výhrady, které k práci mám. Znalosti získané 
studiem doplnila dalšími odbornými zdroji i vyhodnocováním aktuálních informacemi o odvětví z vnějších zdrojů, například 
statistických dat. Některé úsudky zcela nenavazují na předchozí provedenou analýzu, ve SWOT analýze je velmi diskutabilní 
zařazení některých subjektů do vnějšího či vnitřního prostředí. U hodnocení ekonomického makroprostředí by bylo velmi 
vhodné zařadit diskuzi o vývoji úrokových měr. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je na dobré formální i jazykové úrovni. Rozsah obvyklý pro diplomové práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Práce se opírá o řadu zdrojů, vesměs jsou korektně citovány. K žádnému zásadnímu porušení citační etiky nedošlo. 
 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce splnila stanovený cíl a doporučuji ji k obhajobě, při které by studentka měla zodpovědět tyto otázky: 
1) Jak byste hodnotila přístup vlastníků, kteří dlouhodobě neponechávají ani část zisku ve firmě? Má tento přístup 
nějaká pozitiva či negativa? Jak se promítnul v hodnotě podniku? 
2) Vámi stanovená hodnota několikanásobně převyšuje účetní hodnotu. Můžete se pokusit pohled ještě doplnit 
hodnotou stanovenou tržním multiplikátorem V/EBITDA? Jakou roli v hodnotě hrají ve výsledku pomocí DCF velmi 
nízké náklady vlastního kapitálu? Co je hlavní příčinou vysoké hodnoty oceňované firmy? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
Datum: 3.9.2019     Podpis: doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. 
         vedoucí oddělení ekonomických studií 
         (posudek zastupující vedoucího práce) 


