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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Úroveň zpracování ústředního tématu  oceňování v diplomové práci pro firmu CZ 
LOKO, a. s. je výborná. V práci se podařilo naplnit dané cíle práce, které jsou zaměřeny pro 
praktické využití dané firmy. 

Zvolený postup řešení je systematický a věcně správný, tedy od teoretického základu 
metody oceňování, analýzy stávajícího stavu až po praktickou aplikaci ve firmě                   
CZ LOKO, a. s. Diplomant správně uvádí přehled současných metod a základních pojmů 
v oblasti oceňování včetně jejich podrobného vysvětlení a naznačení jejich správného použití. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Dosažené výsledky diplomové práce jsou uvedeny v kapitole 3. 5. nazvané Metoda 
oceňování vyzískaných dílů - odkoupení celé skupiny a kapitoly 3. 6. Metoda oceňování - 
získání dílů od zákazníka od opravovaného HV. V těchto kapitolách autor teoreticky 
rozpracovává způsoby oceňování a následně v kapitole 4 provádí praktické výpočty a 
zhodnocení navrhovaných způsobů oceňování. Správnost využití navrhovaného řešení je 
ověřena možností získávání informací a jejich následné zpracování formou nově navržené 
metody. Stupeň detailnosti provedení uvedených metod je dostačující pro potřeby společnosti 
CZ LOKO, a. s., avšak z hlediska teoretického rozpracování je možné úroveň detailu ještě 
prohloubit.  

Velice oceňuji přínos navržených metod a jejich zpracování zejména pro praktické 
využití ve firmě CZ LOKO, a.s. Ráda bych zdůraznila důležitost práce z hlediska 
standardizace procesu oceňování, který je dalším  stupněm pro zkvalitnění procesu oceňování. 
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomat se při procesu tvorby metodiky oceňování vyzískaných dílů inspiroval 
znaleckým standardem č. 1 a vhodně doplnil poznatky ze Soudního inženýrství od A. 
Bradáče. Pro oblast oceňování hmotného majektu byl použit zákon o účetnictví č. 536/91 Sb, 
zákon o cenách č. 526/1990 Sb. a dále i předpis ČD V26, což dotváří ucelenost práce.    
 



Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Velmi chválím úpravu práce i celkovou přehlednost, která je obsažena  od počátečných 
kapitol až po závěr. Oceňuji přístup diplomata k práci s vlastními zdroji, úpravu vzorců, mám 
však drobnou výhradu ke grafickému zpracování tabulek. Tabulky by měli být ve shodném 
formátu.  

Celkově však formální náležitosti práce splňuje  a je zpracována na velmi profesionální 
úrovni. Svým významem přesahuje standartní požadavky na diplomové práce kladné.   
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

Vedle již zmiňovaného způsobu ocenění dílů ve firmě  CZ LOKO je pro mne 
originalitou  návrh nové metody oceňování, která je pro všechny díly totožná. Dále 
implementace nové metody společně s pravidly práce a  kalkulačním nástrojem.  
 

Připomínky a dotazy k práci: 

Otázky do diskuze k obhajobě diplomové práce: 

1) Existuje možnost využití metodiky oceňování vyzískaných dílů i v jiných     

              společnostech analogického předmětu podnikání?  

2) Pokud ano, které společnost by byla pro využití navržené metodiky vhodná a  

              proč?  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně (1) 
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