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POSUDEK OPONENTA  

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 
Oponent práce: Daniela Tlustá 
Pracoviště oponenta práce: Finanční manažer ve společnosti SAP Services s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání cíle práce a její následné vypracování splňuje náročnost daného oboru a 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. 

Určený cíl „Stanovení hodnoty společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. pro případného externího investora“ 
spolu s dílčími cíli byl zpracováním závěrečné práce splněn. 

 

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

Studentka vybrala správné analýzy a metody pro zpracování dat, vypracování a vyhodnocení výsledků potřebných pro 
dosažení cíle závěrečné práce. Vhodně je popsala v teoretické a logicky aplikovala v praktické části. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka projevila znalost daného tématu a zručnost v manipulaci s daty za použití několika typů analýz a metod pro 
stanovení hodnoty společnosti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální i terminologické stránce v pořádku a srozumitelná pro čtenáře. 

 

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. 
Zdroje v teoretické části práce jsou vhodně vybrané a odcitované. Praktická část se opírá o veřejně dostupné zdroje. Celá 
práce je doplněna o vlastní úvahy a o hodnocení dílčích částí a finálních výsledků. 

 

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). 
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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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 

Práce si klade za cíl stanovení hodnoty podniku pro externího investora za použití veřejně dostupných zdrojů. 
První část se velice podrobně věnuje teoretickému základu. Jsou zde vymezeny a popsány pojmy, analýzy a 
metody, které jsou dále aplikovány na konkrétní společnosti. Praktická část nejdříve vhodně popisuje společnost a 
její situaci na trhu. Je vypracovaná strategická a finanční analýza a finanční plán, což jsou nezbytné podklady pro 
ocenění podniku pomocí výnosových metod. Následně jsou výsledky popsány a ohodnoceny z hlediska 
doporučených hodnot či porovnání na trhu. Tím je zcela naplněn cíl práce. 

 

1) Jaká je příčina vysoké hodnoty oceňované společnosti (podle metody DFC)? 
2) Jaké byste našla spojitosti porovnáním výsledků strategické analýzy a výnosových metod oceňování? 

 
 
Datum: 8.9.2019     Podpis: Daniela Tlustá 


