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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení hodnoty společnosti Pražské služby, a.s. 
Jméno autora: Petra Vichterová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadání je náročnější díky náročnosti a dynamice analyzovaného oboru ve sledovaném období a změně 
struktury vlastníků 

 
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. 
Vložte komentář. Zadání je splněno. Studentka zpracovala teoretickou část na základě zevrubného studia dostupné 
teoretické literatury a připravila analýzu a ocenění společnosti na základě aktuálních dostupných dat 

 
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. 
Vložte komentář. Studentka pracovala samostatně a konzultovala klíčové otázky s vedoucí práce. Studentka dodržovala 
termíny konzultací a zapracovala všechny připomínky.  Postup řešení je celkově správný a je zpracován detailně. 
Zpracování praktické části je taktéž na velmi dobré úrovni. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. Postup řešení je správný a zpracování je podrobné. Studentka využila znalosti získané studiem a 
aktivně využila další doporučené zdroje. Výpočty se opírají o reálná data z praxe. Studntka si poradila i v otázce změny 
majetkové struktury. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Formální zpracování a jazyková stránka jsou na vysoké 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. 
Vložte komentář. Zdroje a citace jsou uvedeny správně a podle zvyklostí. 

 
Další komentáře a hodnocení 
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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.  
Společnost Pražské služby, a.s.  je nyní zcela vlastněna a řízena pražskou municipalitou. Během několika 
předchozích let tato původně privatizovaná společnost procházela tzv. squeeze-outem– odkoupení akcií od 
minoritních akcionářů, což ovlivnilo její vlastnickou strukturu. V současnosti se tedy její akcie aktivně neobchodují.    
Při ocenění vzala studentka v úvahu i současný průběh pandemie COVID-19, který měl dopad na výši růstových 
koeficientů pro odhad ocenění společnosti.     
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 16.5.2021     Podpis: Irena Jindřichovská 


