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Název diplomové práce:
Ocenění skupiny AAA AUTO Group N. V.

Autor diplomové práce:
Bc. Karel Svododa

Cíl diplomové práce:
Cílem diplomové práce bylo stanovit hodnotu skupiny autobazarů AAA. Auto Group N. V. pomocí vybraných metod oceňování
podniků (výnosové metody, metoda tržní kapitalizace).

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení (každé max 10 bodů)

Přidělené body

1. Vymezení cíle a jeho naplnění

10

2. Adekvátnost použitých metod, způsob jejich použití

10

3. Náročnost tématu na získávání dalších znalostí či dovedností

9

4. Hloubka a správnost provedené analýzy (ve vztahu k cílům)

10

5. Práce s informačními zdroji a jejich citace

10

6. Logická stavba a členění práce

10

7. Jazyková a terminologická úroveň

9

8. Formální úprava a náležitosti práce, rozsah

10

9. Vlastní přínos k řešené problematice
10. Využitelnost výsledků práce v praxi/teorii

9
10

Celkové bodové hodnocení (max 100 bodů)
Výsledná známka

97
výborně (1)

Celkové zhodnocení práce a otázky k obhajobě:
Autor splnil cíl, který si stanovil v zadání diplomové práce. Pro ocenění společnosti, tj. stanovení tržní hodnoty, zvolil výnosové
metody a metodu tržní kapitalizace. Protože jde o několik podniků, zvolil jednodušší přístup, a to hodnocení společnosti jako
celku (vycházel z konsolidovaných výkazů). Výsledkem je znalecký posudek, který pro vlastníky i pro případné investory, dává
důležité informace pro jejich rozhodování. Při obhajobě své práce by mohl zhodnotit celkovou ekonomickou situaci ČR a SR
(str. 14 a další), podrobněji vysvětlit metodu odvětvových multiplikátorů (str. 13), vysvětlit proč uvedl makroekonomické
ukazatele jen za SR (str. 19) , souhrnně zhodnotit výsledek aplikace bilančních pravidel, možná by bylo dobré doplnit tabulku
na str. 63 o ukazatele EVA, vysvětlit proč za optimistickou hodnotu nákladů na vlastní kapitál považuje tu nejnižší hodnotu
(str. 75). Diplomová práce svědčí o zodpovědném přístupu diplomanta ke splnění úkolu daném zadáním diplomové práce, o
tom, že úspěšně dovede aplikovat své teoretické znalosti na podmínky hospodářské praxe, že věnoval pozornost i formální
stránce své.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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