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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty firmy PETROF, spol. s r.o. 
Jméno autora: VASYL SALMAJ 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Vymezit teoretickou metodologii sloužící ke komplexnímu ocenění podniku, provedení strategické a finanční analýzy a 
stanovení hodnoty společnosti PETROF s.r.o., specializující se na výrobu pianin a klavírů. Společnost má velmi dlouhou historii 
a výroba pian je náročný a specifický obor. 
Práce je průměrně náročná v závislosti na zvolené metodě ocenění a na vybraném odvětví. 
 
Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části čtenáři představuje problematiku 
oceňování podniku, ukazuje různé metody a jejich relevanci k prezentovanému výzkumu. V praktické části se pak věnuje 
strategické a finanční analýze, k vlastnímu ocenění použil metodu výnosovou, tržní a majetkovou.     
 
Zadání je splněno. Student zpracoval teoretickou část na základě relevantní a dostupné teoretické literatury 
 
Zvolený postup řešení správný 
Práce je vypracována pečlivě a do hloubky. Při vlastní analýze dat PETROFu se autor opírá o informace uvedené v teoretické 
části a také o reálná data vybraného podniku a trhu. Praktická část je uvedena charakteristikou podniku a jeho 
Odvětv.í. Praktická část práce využívá reálných informací z podniku PETROF za účelem sestavení strategické analýzy a 
finanční analýzy  
Postup řešení je celkově správný a detailní. Zpracování praktické části je na velmi dobé úrovni. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Práce je zpracovaná velmi detailně. V závislosti na provedených analýzách student ukazuje, že firma si vede celkově dobře, je 
možná velmi likvidní a mí malou zadluženost, což odpovídá konzervativnímu přístupu k financování.  
Zpracování teoretické i praktické části je na dobré úrovni. Student propojil znalosti získané studiem s relevantními daty z 
finančního trhu. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Práce je napsaná velmi zajímavě, její Jazyková úroveň je vysoká a styl odpovídá tomuto komplikovanému oboru a jeho 
zaměření. 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 

Práce je dobře napsaná, a opírá se o relevantní prameny a užívá metodologii, která je při této problematice obecně platná. 
Pokud jde o prameny použité v praktické části, student získal tyto materiály přímo od analyzované firmy. Použité prameny 

jsou uvedeny v práci. 
Zdroje a citace jsou v souladu s pravidly citování 
 
Další komentáře a hodnocení 
Výsledky výpočtů jsou v pořádku, bylo by však také zajímavé zjistit, jestli se již někdo na kapitálovém trhu pokusil o ocenění 
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této firmy, nebo jiné „konkurenční“ firmy ve stejném nebo velmi blízkém technologicky náročném odvětví a porovnat jaký byl 
jeho přístup. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
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: Vím, že tento současný makroekonomický vývoj nikdo nepředpokládal, řekněte nám, prosím, váš 
názor na to, jak může současná nastupující KORONAVIROVA krize ovlivnit fungování PETROFu?  
 
Otázka č. 2: Ve strategické analýze uvádíte, že pro PETROF jsou klíčové trhy Čína a Hongkong. Jaký 
předpokládáte vývoj na těchto trzích? 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
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