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Věc: posouzení diplomové práce vedoucím diplomové práce 
 
 
Diplomantka:     Ing. Markéta Černá  
  
Název diplomové práce:     Ekonomické a právní aspekty 

oceňování podniku 
 

 
Rozsah diplomové práce:    66 stran psaného textu  

(celkem 76 stran) 
 
Datum odevzdání práce:    29.6.2012 
Datum vypracování práce:   20.6.2012 
  
 
 Cílem práce diplomantky bylo poskytnout právně-ekonomický přehled 
problematiky ocenění podniku, a to jak z pohledu relevantní české právní úpravy 
(zejména obchodního zákoníku a zákona o přeměnách), tak i z pohledu ekonomické 
teorie ocenění podniku (představením jednotlivých metod ocenění podniku). Autorka 
v práci též provedla ojedinělý přehled systematiky použití znaleckých posudků v České 
republice vztahujících se k problematice oceňování podniku.  

 
Problematika oceňování podniku v kombinovaném právně-ekonomickém pohledu 

je spíše ojedinělým fenoménem, a v tomto pohledu je práce autorky nesporně jedinečná.  
  

 Zvolené téma diplomové práce je nepochybně náročné na teoretické znalosti, 
protože vyžaduje jak znalosti právního rámce, tak i znalosti ekonomické, ale i určité 
zkušenosti z praxe, bez kterých by práce nebylo možné takto komplexně pojmout. Jako 
zdroje práce byly použity dominantně národní monografie, ale i články a zdroje 
cizojazyčné. 
  

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména indukci, syntézu i 
analýzu a také komparaci. 
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     Lze uzavřít, že cíl – popsat problematiku oceňování podniku z právního a 
ekonomického pohledu - posuzovaná diplomová práce naplňuje, a to podle mého názoru 
vyváženě a úspěšně. 
 

Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky oceňování podniku. 
Svým rozsahem – 66 stran psaného textu, práce splňuje formální požadavky na 
diplomovou práci. Autorka využila dostatečně i dostupnou literaturu, včetně zahraničních 
zdrojů.  
 
 Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na nadstandardní úrovni, stejně 
jako je výborná stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. 

 
Otázka k zodpovězení: Jaký je význam a riziko ukazatele MVA? 
 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na velmi dobré grafické úrovni, tak i kvalitě práce 
po obsahové stránce, navrhuji práci k obhajobě a po případném zodpovězení doplňující 
otázky, doporučuji práci ohodnotit jako výbornou. 
 
  
V Praze dne 22. srpna 2012  
                                                          
                       ………..……………………………………… 
               JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 
      Katedra národního hospodářství PFUK 
 


