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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty firmy BRISK Tábor a.s. 
Jméno autora: Jaroslav Filip 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, MÚVS, Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Stanovení hodnoty společností je náročnou disciplínou, protože je nutno posoudit vnitřní i vnější potenciál dotčené firmy, 
odhadnout budoucí vývojové tendence a ty konzistentně promítnout do finančního plánu, který je základem pro závěrečný 
výrok o hodnotě společnosti na základě výnosových metod. Téma považuji za náročnější vzhledem ke komplexitě 
jednotlivých nástrojů a metod, které musí student aplikovat a jejichž výsledky musí být vzájemně v souladu. 

 

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. 

Cílem diplomové práce bylo stanovení hodnoty oceňované společnosti pomocí výnosových metod. Cíl se diplomantovi 
podařilo naplnit. V průběhu psaní práce bylo modifikováno datum ocenění z 1. ledna 2020 na 1. března 2020, čímž je získaná 
hodnota aktuálnější a lépe využitelná. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Diplomant pravidelně konzultoval své průběžné výstupy, byl pečlivý a dodržoval časový harmonogram zpracování diplomové 
práce. Diplomant potřebuje základní metodické vedení v oblasti aplikace jednotlivých kroků ocenění, aby dospěl k relevantní 
výsledné hodnotě oceňované firmy. 

 

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 zpracování diplomové práce úročí autor poznatky získané studiem a ze specializované odborné literatury, která je vhodně 
zvolena pro potřeby tématu práce. Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. Autor v případě interpretace jednotlivých 
aplikovaných nástrojů finanční analýzy hledá důvody a příčiny sledovaného stavu, což následně přenáší i do tvorby 
generátorů hodnoty a finančního plánu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce naplňuje formální a jazykové požadavky kladené na tento druh vysokoškolské kvalifikační práce. Práce 
prošla závěrečnou jazykovou korekturou, z formálního hlediska je práce pečlivě naformátována. Z oblasti formální je možné 
uvést výtky, že autor uvádí tabulky 2, 3 a 4 bez toho, aniž by na ně odkazoval v textu, dále by hlavní kapitoly práce měly 
začínat na nové stránce. V závěru práce jsou z nepozornosti uvedeny dvě mírně se odlišující výsledné hodnoty společnosti, 
což není věc odborná, ale formální. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 v průběhu zpracování teoretické části pracoval s relevantní literaturou, jejíž množství je pro tento druh práce 
reprezentativní. Pro potřeby praktické části diplomant vychází nejen ze základních účetních výkazů společnosti, z veřejně 
dostupných statistik o odvětví a ekonomice. Převzaté prvky jsou řádně citovány. 

 

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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce zpracovaná Jaroslavem Filipem naplnila základní obsahové, formální a jazykové požadavky 
kladené na vysokoškolské kvalifikační práce obhajované na tomto stupni studia. Diplomant ke zpracování práce 
přistupoval pečlivě, dílčí výsledky pravidelně a včas konzultoval. Zpracování ocenění je nesmírně časově náročné, 
protože oceňovatel musí aplikovat základní nástroje finanční analýzy, provést strategickou analýzu mikrookolí a 
makrokolí, sestavit finanční plán a teprve následně je schopen provést výsledné ocenění společnosti na výnosové 
bázi, kterou diplomant doplnil i majetkovým a tržním přístupem. 
 
Na obhajobě je možno zodpovědět následující otázky: 

1) Jaký vliv má růst pracovního kapitálu na hodnotu firmy? 
2) V teoretické části je u metody DCF entity i ekvity představen pouze dvoufázový model ocenění. Na jakých 

předpokladech je tento model založen? Jaké jiné možnosti se obecně nabízejí? 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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