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Cílem této diplomové práce je vymezení vybraných souvislostí spojených 

s oceňováním nehmotných statků. Dále identifikace problémů spojených 

s oceňováním nehmotných statků, zmapování hodnoty nehmotného statku a času, 

kvantifikace zbývající užitečné životnosti a charakteristika rizik spojených 

s oceňováním nehmotných statků. 

 

Vedoucí diplomové práce Doc.Ing.Jaroslav Pakosta,CSc 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
Oceňování nehmotných aktiv je na rozdíl od hmotných statků poměrně složité. Důvodem je především to, že nehmotný statek 

nemá fyzickou podobu. Nelze jej tedy změřit, zvážit, ani jinak prostorově vymezit. Je nutné najít způsob, jakým co nejlépe 

nehmotné aktivum ocenit, aby byla jeho hodnota vyjádřena co nejpřesněji. Důvodem zjištění hodnoty může být potřeba 

účetnictví nebo stanovení prodejní ceny, například u licence. 



 V první části práce byla přiblížena teoretická problematika týkající se oceňování nehmotných statků. Byly zde  

popsány pojmy týkající se aktiv, dále pravidla pro zařazení mezi nehmotné statky aj. Následoval popis jednotlivých 

dotčených druhů průmyslového duševního vlastnictví a přístupy k jejich oceňování. 

  V další části práce se diplomant věnoval konkretizaci problematiky ve vybraném podniku, ve kterém aplikoval   

oceňování nehmotných statků na know how. Dosažené výsledky zhodnotil a zpracoval doporučení pro praxi. 

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. 

 

Ot.1: Vysvětlete proč jste se zaměřil na hodnocení know how a specifikujte jeho zvláštnosti při oceňování. 

Ot.2: Porovnejte jednotlivé metody oceňování nehmotných statků. 

 

 

Práce je  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
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