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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Jan Procházka 
Typ práce: bakalářská 
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Oponent práce: Mgr. Michal Ulrich 
Pracoviště oponenta práce: Ministerstvo dopravy ČR, Odbor fondů EU 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem závěrečné práce je posoudit možnosti financování výstavby nového úseku metra v Praze - jedná se o trasu metra D, 
která by měla zajistit spojení významných sídelních celků na jihu hlavního města s centrem. Vzhledem k tomu, že úvahy o 
výstavbě metra D jsou již desítky let staré a v současnosti již intenzivně probíhají práce na získání příslušných povolení 
umožňujících zahájení výstavby spolu s majetkoprávní přípravou, je možné zadání označit za velmi aktuální. Nezbytnou 
součástí přípravných prací jsou i úvahy o financování, přičemž význam tohoto tématu je ještě umocněn celkovým 
předpokládaným objemem potřebných finančních prostředků. Při stanovování optimální varianty financování je třeba vzít 
v úvahu značnou komplexnost tohoto tématu i skutečnost, že při hodnocení standardních finančních ukazatelů je třeba 
uvažovat v dlouhodobějším časovém horizontu. Vzhledem k těmto důvodům je možné zadání závěrečné práce považovat 
za náročnější. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Závěrečná práce se drží zadání, důraz je však kladen zejména na analýzu zdrojů financování včetně popisu finančních toků, 
menší pozornost je věnována rizikům jednotlivých zdrojů a doporučením pro financování vybrané varianty. Rovněž 
současnému stavu financování (resp. financování projektové přípravy) je věnována spíše okrajová pozornost. Naproti tomu 
je poměrně dosti prostoru věnováno finanční a socioekonomické analýze projektu výstavby, přičemž se jedná z větší části 
o prostý popis výsledků (resp. výpočtů vedoucích k výsledkům) ze studie proveditelnosti, která není veřejně dostupná. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Použitý postup práce (resp. metody) je možné vzhledem k zadání hodnotit jako správný. V některých ohledech by však 
bylo vhodné získané závěry verifikovat i pomocí alternativních metod, jakými mohou být např. řízené strukturované 
(případně polostrukturované) rozhovory s klíčovými stakeholdery. Jako klíčová metoda byla v předložené práci použita 
rešerše literatury a zejména navazující analýza dat, která byla vhodně doplněna modelováním. V některých případech však 
analýza dat měla jít do většího detailu, jako příklad je možné uvést, že není analyzována výše ostatních příjmů ve formě 
pronájmu komerčních ploch za celý Dopravní podnik hl. m. Prahy (s tím souvisí i otázka, proč se tržby z pronájmu 
stávajících komerčních ploch v prognóze počítají poměrem z odhadu pronájmu komerčních prostor na lince D). V případě 
socioekonomické analýzy (kapitola 5.2.2.1) by bylo vhodné uvést interpretaci výsledků, resp. vyjmenovat nejvýznamnější 
socioekonomické přínosy, které se na velmi dobrém výsledku vyjádřeném EIRR i ENPV (ve srovnání s projekty obdobného 
charakteru) podílejí. 

 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V oblasti odborné úrovně vykazuje závěrečná práce závažnější nedostatky. Teoretické poznatky jsou sice aplikovány 
správně, na druhou stranu se však dosti výrazně projevuje skutečnost, že autor nemá praktické zkušenosti z oblasti 
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implementace evropských strukturálních a investičních fondů, projektové přípravy (včetně nastavování finančního plánu) a 
tvorby studií proveditelnosti (resp. CBA). Nejmarkantnějším příkladem je zcela nekritické přebírání termínu zahájení 
výstavby v roce 2018 - tento termín sice vychází z oficiálních zdrojů Dopravního podniku hl. m. Prahy, ale vzhledem k stavu 
projektové přípravy je nutné jej pokládat za krajně nepravděpodobný. V některých případech není možné s jistotou určit, 
zda je příčinou chyb v textu neodbornost (resp. špatné porozumění problematice) nebo pouhé opomenutí danou věc 
interpretovat v širších souvislostech nebo dokonce pouhý překlep. Jako příklad je možné uvést schéma č. 2, kde v šestém 
kroku musí být ENPV kladné, aby mohl být projekt považován za přínosný z celospolečenského hlediska. Domněnka, že se 
jedná o pouhé přehlédnutí (resp. překlep) je poté zpochybněna v posledním odstavci kapitoly 3.1.6, který obsahuje dosti 
vágní formulaci - použití podmiňovacího způsobu v tomto případě určitě není na místě. Další důležitá připomínka se týká 
kapitoly 3.2.4, resp. výpočtů v rámci tabulky č. 1 - teoreticky by mělo platit, že celková zadluženost + koeficient 
samofinancování = 100 %, což však v případě údajů v zmiňované tabulce č. 1 neplatí. Autorem podané vysvětlení v podobě 
zaokrouhlování se i při letmé kontrole zdá jako zpochybnitelné a mělo by být dále doplněno. V některých případech je 
možné neodbornost spatřovat i v používané terminologii, např. v kapitole 6.1.1.2 použitý termín „prostředky pro 
regionální rozvoj“ by bylo vhodnější nahradit termínem „celková alokace OPD.“ 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce práce vyhovuje, výhrady v této oblasti jsou spíše parciálního charakteru. Autor používá 
jazykové prostředky, které jsou vhodné pro text odborného charakteru, i když v některých případech je patrná určitá 
stylistická neobratnost (např. v posledním odstavci kap. 6.1 by bylo místo obratu „udržovat projekt naživu“ vhodnější 
použít např. „udržovat projekt v provozuschopném stavu“). Celkem má závěrečná práce 108 stran, což je pro práce tohoto 
typu dostačující. Text je vhodně doplněn grafickými výstupy (obrázky, diagramy, schématy a grafy) i tabulkami. Množství 
překlepů je možné vzhledem k rozsahu textu hodnotit jako poměrně nízké, ale i tak je škoda, že se je nepodařilo odstranit 
všechny a trochu kazí jinak poměrně příznivý dojem z formální stránky práce (např. na str. 17 v druhém odstavci - „logo je 
obrázku…“ či první věta na str. 70 - „Déle lze údaje…“). Chyba se rovněž ocitla v číslování kapitol - kapitola „Emise 
dluhopisů“ na str. 88 má být evidentně 6.6.2, nikoliv 6.3.3. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů a využívání citací představují zřejmě největší slabinu předkládané práce. Seznam použitých zdrojů zahrnuje 
20 položek, přičemž se jedná z převážné většiny o úřední dokumenty či materiály marketingového charakteru získané 
pomocí internetu. U některých položek je zásadním problémem jejich dohledatelnost - problematická studie 
proveditelnosti již byla zmíněna, položka č. 19 (e-mailová komunikace s Lubošem Mazancem) do seznamu použitých zdrojů 
z principu nepatří. Zarážející je skutečnost, že mezi použitou literaturou nejsou uvedeny tituly, věnující se problematice 
financování velkých infrastrukturních staveb či hodnocení ekonomické efektivnosti v obecné rovině - takových titulů 
existuje celá řada a využití alespoň několika z nich by seznam použitých zdrojů nepochybně vylepšilo. S omezeným 
výběrem pramenů souvisí naprostá absence diskuse s literaturou, která by měla být v úvodu provedena, byť je zřejmé, že u 
práce tohoto rozsahu jsou očekávání v tomto směru spíše skromná. Použití citační etiky a citačních zvyklostí a norem je 
nutné hodnotit jako vyhovující se značnými výhradami; u práce, která by měla být např. publikována v odborném 
periodiku, by takovýto přístup byl neakceptovatelný. Odlišit vlastní úvahy autora od nepřímých citací je často možné pouze 
z kontextu, přímé citace nejsou použity vůbec, ačkoliv by to na některých místech bylo jednoznačně vhodné. Co se týká dat 
v tabulkách a grafických výstupech, tak zdroj je přímo uveden jen u některých z nich, u jiných je nutné jej dohledat v textu. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Dosažené výsledky odpovídají zadání, byť závěrečná práce působí místy nepříliš kompaktním dojmem. Jako nadbytečná se 
jeví kapitola 6.6.1, neboť je zřejmé, že způsob financování v ní analyzovaný nebude v praxi použit. Jako zajímavá se jeví 
analýza projektu Joint Venture, v tomto ohledu je škoda, že autor neanalyzoval kroky, které v oblasti plánování budoucích 
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stanic podniká Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a které jsou v mediálním prostoru poměrně značně 
sledované. V sedmé kapitole jsou shrnuty hlavní závěry a představeny nejvýznamnější parametry teoretického modelu 
financování, ke kterému autor došel. V této kapitole však poněkud rušivě působí schémata finančních toků - ta by bylo 
vhodné zařadit do předcházející kapitoly. Rovněž by bylo vhodné více rozvést tvrzení o rizicích v investiční a provozní fázi - 
zejména uvést, jak jsou měřena a jaká připadají v úvahu opatření k jejich zabezpečení (resp. v ideálním případě eliminaci). 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Předložená závěrečná práce, která se zabývá možnostmi financování výstavby trasy metra D v Praze, splňuje 
nároky na práce tohoto charakteru kladené. Autor prokázal dostatečnou orientaci v problematice, byť v některých 
ohledech se projevila absence zkušeností z praxe. Za největší slabinu je nutné považovat výběr zdrojů a korektnost 
citací, v tomto ohledu práce vyhovuje pouze se značnými výhradami. Naproti tomu kladně je nutné hodnotit 
skutečnost, že se autor držel zadání a v závěrech představil konkrétní teoretický model financování, který by mohl 
fungovat i v praxi. Pochybnosti jsou nad zapojením Operačního programu Praha - pól růstu, v tomto ohledu by 
bylo dobré, aby autor vysvětlil, zda existuje riziko, že dotace z tohoto programu nebude udělena a v čem 
konkrétně toto riziko spočívá. Dále by bylo vhodné, aby autor podrobněji interpretoval výsledky socioekonomické 
analýzy v kapitole 5.2.2.1. Pokud by měly být závěry práce dále využívány, doporučuji jejich korekci po 
konzultacích s odborníky z praxe. Přes všechny uvedené výhrady působí práce spíše pozitivním dojmem, byť je 
potřeba, aby si autor všechny uvedené nedostatky uvědomil a v budoucnosti se jich snažil vyvarovat. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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