FAKULTA EKONOMICKÁ
KPM

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Akademický rok 2018/2019

Jméno studenta:

Bc. Tomáš Holý

Studijní obor/zaměření:

Systémy projektového řízení

Téma diplomové práce:
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Hodnotitel – vedoucí práce:
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Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
O) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem z práce
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2

velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Student ve své diplomové práce aplikuje teorii z oblasti finančního plánování a oceňování podniku na
příkladu vybraného podniku ZPA Industry a.s. V práci se prolíná v jednotlivých kapitolách teorie
s praktickou aplikací, nicméně ve druhé části práce mohla být teorie více rozpracována. Rovněž mohl
student využívat více cizojazyčných zdrojů.
Z hlediska praktické aplikace student velmi dobře zpracoval analýzu prostředí daného podniku a
finanční plán na následující tři roky. Slabší je druhá polovina práce, kde není dostatečně rozpracována
analýza rizik (chybí jednotlivé rizikové scénáře), která by se měla následně více promítnout do
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stanovení tržní hodnoty podniku. Nejslabší částí práce je vyhodnocení a formulace závěrů, zcela chybí
doporučení pro daný podnik.
Po formální stránce je nutné konstatovat, že tištěná verze obsahuje vloženou stránku s názvem kapitoly
Hodnocení, které bohužel v diplomové práci chybí. Tato stránka v elektronické verzi není, proto šlo
nejspíše o přehlédnutí ze strany studenta při tisku práce.
Ve druhé polovině práce se negativně projevila skutečnost, že si student její zpracování nedostatečně
časově rozvrhl a zpracovával ji na poslední chvíli.
S ohledem na kontrolu plagiátorství lze konstatovat, že diplomová práce nevykazuje žádnou
významnou míru podobnosti s jinými dokumenty.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci studenta Tomáše Holého
k obhajobě před státní komisí.
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
1. Jaká rizika mají vliv na stanovení tržní hodnoty uvedeného podniku? Jak by se tato rizika projevila
ve strategických scénářích pro plánované období?
2. Jak je na tom podnik z hlediska tržní hodnoty podniku? Zhodnoťte výsledky jejího výpočtu
uvedené v osmé kapitole. Navrhněte, jak by mohl podnik případně zvýšit svoji tržní hodnotu.

V Plzni, dne 17. května 2019

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1)
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
2)
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
3)
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.

