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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení investičního projektu 
Jméno autora: Zuzana Šmolíková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Oponent práce: Ing. Daniel Rűck 
Pracoviště oponenta práce: Rűpik s.r.o., Vladislavova 13, 110 00 Praha 1 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je náročnější a diplomantka musela provést i odpovídající náročnější hodnocení. Jedná se především 
o vyšší náročnost zhodnocení všech investičních a provozních nákladů projektu. Projekt výstavby domova pro seniory totiž 
sebou nese svá jedinečná specifika hned v několika těchto investičních, provozních a ekonomických oblastech.  

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Předložená diplomová práce jednoznačně splňuje zadání ve všech svých částech. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomantka zvolila naprosto správný postup i metody řešení.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená diplomová práce je svojí úrovní, využitím podkladů a vstupních dat na výborném stupni odbornosti.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální, jazykové a typografické stránce nemám k předložené diplomové práci připomínek a je zpracována ve vysokém 
standardu provedení.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Diplomantka velmi aktivně získávala všechna data, materiály a veškeré uvedené citace a úvahy jsou v plném souladu s 
obvyklými zvyklostmi a normami.  
 

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. 
Předložená diplomová práce a její výsledky jsou jedním z hlavních aspektů v reálném rozhodovacím procesu o realizaci 
projektu, investičního záměru a efektivnosti investice a to považuji za správný výsledek tohoto materiálu.  
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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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 

 
Předložená diplomová práce je výrazným podkladem, který může zásadním způsobem ovlivnit reálný rozhodovací 
proces o investičním projektu výstavby domova pro seniory. To považuji za velmi pozitivní výsledek, nejedná se 
tedy o teoretickou práci na teoretické téma, ale také o faktický elaborát. Zadání i téma je vhodně zvolené, navíc v 
dnešní době velice aktuální. Předložený materiál velmi komplexně shrnuje celou problematiku investičního 
záměru a pečlivě poukazuje na všechna rizika a okolnosti. Odborným a srozumitelným způsobem popisuje i 
shrnuje výsledky.  
 
Případnou otázku a téma při obhajobě bych směroval dotazem na opatření a podmínky, které by tento investiční 
záměr posunuly od negativního k pozitivnímu doporučení  k realizaci.  
 
 
Datum: 18.9.2016     Podpis: ing. Daniel Rűck 


