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Cílem práce diplomanta byla podle jeho slov ukázat: „proces valuace (a) popsat a 
poukázat na klady, zápory a specifika jednotlivých fází a variant samotného ocenění“
(společnosti/podniku). 

Diplomant se v úvodu práce věnuje vymezení vlastního právního rámce oceňování 
společnosti/podniku/závodu. V následující části práce jsou pak popsána jak strategická 
analýza – vedle analýzy vnějšího i vnitřního potenciálu i Porterova analýza pěti sil, tak 
klasická finanční analýza absolutních i poměrových ukazatelů.

Další část (teoretické části práce) je věnována členění aktiv a hlavně popisu 
generátorů hodnoty (ukazatelů EBITDA marže i CAPEXu) i finančního plánu. Závěrečná
část (teoretických pasáží) práce pak obsahuje popis a analýzu jednotlivých způsobů
ocenění, tak že popis obsahuje i slabé a silné stránky jednotlivých forem ocenění - jak u 
výnosových metod (zejména DCF a EVA), tak u metod ocenění na základě tržních
násobků a ocenění na základě majetkového principu (účetní/reprodukční/likvidační 
hodnoty)

Vlastním přínosem diplomové práce je pak „praktická“ část práce - případová
studie Rodinného pivovaru Bernard a.s., kde diplomant pečlivě aplikoval v teoretické 
části popsané oceňovací metody. 

Zvolené téma diplomové práce je nepochybně náročné na teoretické znalosti a 
znalost vývoje oceňovacích metod v poslední době. Jako zdrojů práce bylo použito jak
prací národních (dominantně), tak i cizojazyčných. Autor podle mého názoru využil 
dostupnou literaturu dostatečně. 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, který si diplomant v úvodu své práce určil, posuzovaná 
diplomová práce naplňuje, a to podle mého názoru vyváženě a úspěšně.

Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky a svým rozsahem 
splňuje formální požadavky na diplomovou práci. Úprava, grafická část práce i tabulky 
jsou provedeny na standardní úrovni, stejně jako je dobrá stylistická a jazyková úroveň 
diplomové práce.

Otázka k zodpovězení: jaký je význam ukazatele Free cash flow to the equity 
(FCFE)?

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální, kde práci 
hodnotím rozsahem jako dostačující, na dobré grafické i obsahové úrovni, navrhuji práci 
k obhajobě a doporučuji práci ohodnotit jako výbornou.

V Praze dne 7. prosince 2016
                                                       

                  ………..………………………………………
          JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Katedra národního hospodářství PFUK




