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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

V úvodu bakalářské práce studentka charakterizovala základní metody hodnocení efektivnosti investic a 

formy jejich financování. V další části provedla hodnocení investice do výrobní linky na výrobu nápojů. 

Přes určitou absenci ekonomických informací potřebných pro hodnocení investic zdařile vyhodnotila 

danou investici do výrobního zařízení pomocí vybraných metod hodnocení efektivnosti investic. Na 

základě vypočtených hodnot zvolených kritérií efektivnosti investic se rozhodla o přijetí či zamítnutí 

investice.  
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

 x     

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 x     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 x     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

  x    

Adekvátnost využitých metod práce  x     

Splnění cílů práce  x     
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
   x   

Odborný přínos práce   x    

Využitelnost práce v praxi  x     

Prezentace závěrů   x    

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1. Co lze považovat obecně při hodnocení investic za největší problém? Posuďte, zda tomu tak bylo 

i v případě vašeho hodnocení? 

2. Jaká rizika ve vztahu k hodnocené investici považujete za největší a jak byste s těmito riziky 

pracovala při hodnocení vaší investice? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO  

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
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