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Popis práce: 

Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku a způsoby stanovení hodnoty stavebního podniku a tuto 

problematiku pak blíže objasnit na příkladu ocenění konkrétního stavebního podniku. Smyslem práce je 

objasnit postupy a metody, které lze využít při oceňování podniku pro zjištění jeho hodnoty v daném čase. 

V teoretické části práce se diplomantka zaměřuje na popis a funkci stavebního podniku, popisuje interní 

zdroje informací (účetní výkazy) jako podklad pro analýzu. Popisuje externí zdroje informací vč. analýzy 

vnějšího prostředí např. formou PESTLE analýzy a Porterova modelu.  Diplomantka teoreticky objasňuje 

nástroje a metody finanční analýzy vč. popisu jejich ukazatelů a indexů. Popisuje základní metody používané 

při oceňování podniků. 

Praktická část diplomové práce popisuje konkrétní stavební firmu – developerský subjekt, který svojí velikostí 

spadá do kategorie spíše malých stavebních podniků zejména s regionální působností. Právní forma podniku 

je společnost s ručením omezeným. Zároveň se jedná o subjekt, který je součástí koncernu – tato skutečnost 

však pro stanovení hodnoty podniku není dále uvažována. Cílem případové studie je stanovení hodnoty 

konkrétního stavebního podniku k datu 31.12.2019. Diplomantka provádí stručný popis konkrétního podniku 

z hlediska jeho výrobního portfolia. Formou PESTLE analýzy a Porterova modelu za období let 2004-2019 

popisuje faktory z vnějšího makro a mikro prostředí, které na firmu působí a které ovlivňují výkonnost a 

finanční stabilitu podniku. Dále, formou přehledného grafického a tabelárního zpracování, doplněného o 

textovou popisnou část, provádí diplomantka vlastní analýzu podniku prostřednictvím aplikace jednotlivých 

metod finanční analýzy a jejich ukazatelů. Diplomantka, na základě zjištěných výsledků z provedené analýzy 

za období let 2015 - 2019, sumarizuje situaci daného stavebního podniku. Jako další krok provádí diplomantka 

formou finanční analýzy srovnání sledovaného podniku s konkurenční firmou – developerským subjektem. 

V další části případové studie diplomantka provádí, na základě zpracovaných dat, vlastní ocenění konkrétního 

stavebního podniku a to pomocí účetní metody a pomocí majetkové metody. Výnosové metody, vzhledem 

k záporným výsledkům sledovaného podniku, nemohli být aplikovány.  

Závěrem diplomantka odvozuje hodnotu sledovaného podniku k 31.12.2019 z výsledků pouze účetní a 

majetkové metody. Diplomová práce mapuje za období let 2015 – 2019 vývoj stavebního podniku a ze 

získaných výsledků hodnotí jeho výkonnost a stabilitu a stanovuje jeho hodnotu.  

 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je po formální stránce zpracována strukturalizovaně, logicky a koncepčně. Jazyková úprava 

práce je velmi dobrá. V textu jsou uvedeny odkazy na použitou literaturu a zdroje informací. Obsahově je též 

diplomová práce dobře zpracována a poskytuje ucelené informace o aplikaci některých metod používaných 

při oceňování podniků.   

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Pro stanovení hodnoty podniku je více než vhodné provést i porovnání s více obdobnými podniky – 

konkurenty popř. s oborovými statistikami. Jaká jsou kritéria, které jsou důležitá pro správný výběr portfolia 

konkurenčních podniků pro porovnání? 

 

Jaké jsou důvody (účel) pro stanovení hodnoty (ocenění) podniku? Má důvod (účel) i vliv na použití 

jednotlivých metod ocenění? 

 

Popište princip Schmalenbachovy metody střední hodnoty? 

 

Existuje objektivní hodnota podniku? Jak moc je důležitá interpretace výsledků oceňovacích metod znalcem?  

 

Závěr: 

Doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci hodnocením: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  28. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


