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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza nákladů a užitků investičního projektu Zateplení MŠ Vojanova v Ústí nad Labem 

Jméno autora: Kristýna Petrová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Bc. Dagmar Čámská, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, MÚVS, Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analýza nákladů a užitků investičního projektu není základním tématem vzhledem ke stupni studovaného oboru, a proto ho 
ze svého osobního pohledu považuji za náročnější, pokud by bylo provedeno v plném rozsahu odhadu užitků realizovaného 
investičního projektu. 
 

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. 

Zadání bakalářské práce bylo naplněno s určitými výhradami. Investiční projekt byl sice posouzen, ale až několik let po jeho 
ukončení. Posouzení projektu proběhlo téměř výhradně pomocí standardních metod hodnocení investic, jako je čistá 
současná hodnota NPV a vnitřní výnosové procento IRR. Metoda CBA (nákladů a užitků) je aplikována v praktické části  
omezeně, ač v teoretické části je jí dán maximální možný prostor. V zadání bakalářské práce se píše o zhodnocení projektu 
z hlediska nástrojů finanční analýzy, tomu v řešení nebyla věnována pozornost. 
 

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

Autorka volí standardní způsob řešení hodnocení investičního projektu. Omezená pozornost je věnována metodě CBA, kde 
je kvantifikován jediný užitek projektu plynoucí z nižšího negativního dopadu na životní prostředí způsobeného nižší 
spotřebou energie určené k vytápění dotčeného objektu. Metody hodnocení investic nejsou aplikovány korektně, a tak 
nejsou získané výsledky využitelné v praxi. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odbornost závěrečné práce se ukazuje v teoretické části, kde autorka vychází ze specifických zdrojů věnovaných metodě 
CBA nebo zpracovaných státní správou pro posuzování projektů realizovaných z veřejných rozpočtů. Naopak v praktické části 
se ukazuje, že autorka není schopna aplikovat ani základní metody hodnocení investic, aby získala relevantní výsledky. Tyto 
základní znalosti měla autorka načerpat již v průběhu studia. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah bakalářské práce se pohybuje na dolní hranici uznatelnosti. Autorka měla být pečlivější při závěrečné úpravě práce, 
kdy má v rámci textu nepravidelné mezery, tabulky a grafy by měly být označeny zdroji i v případě, že se jedná o vlastní 
výpočty autora. Text neprošel závěrečnou jazykovou korekturou. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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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. 
Autorka použila vzhledem k tématu vysoce specifické zdroje. Pro literární rešerši v rámci základních metod hodnocení 
investic měla být použita standardní literatura, ne pouhá příručka orgánů státní správy. Ač řada tabulek a textu vychází 
z Metodické příručky Ministerstva financí, 2009, tak daný zdroj není v seznamu literatury k dohledání. 
 

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. 
 

 
 
 

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. 
 
Bakalářskou práci Kristýny Petrové po dlouhé úvaze doporučuji k obhajobě, neboť základní obsahové, formální a 
jazykové požadavky kladené na tento druh vysokoškolské kvalifikační práce jsou naplněny. Výhrady mám ke 
způsobu kvantifikace základních metod hodnocení investic. Aplikace základních metod hodnocení investic by měla 
být revidována a v rámci obhajoby představeny korektní výsledky. 
Kladně hodnotím, že zvolené téma není standardní, ač jeho zpracování v rámci praktické části proběhlo omezeně. 
 
 
Na obhajobě doporučuji diskutovat následující okruhy otázek: 
1) V závěru práce je možno se dočíst, že „cíl bakalářské práce byl naplněn a využit v praxi v podobě doporučení 
určeným pro Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem“. Jaká doporučení z bakalářské práce vyplynula? 
Jakým způsobem bude Magistrát využívat dodaných doporučení? 

2) Studentka by v rámci obhajoby měla specifikovat svůj vlastní přínos. V průběhu zpracování praktické části 
vychází z podkladů od Magistrátu a zároveň hodnotí projekt ex post, neboť byl realizován o několik let dříve. 

3) Tabulka 6 Výpočet úhrnné hotovosti odpovídá využití statických metod hodnocení investic, naopak tabulka 7 
odpovídá využití dynamických metod hodnocení investic. Jak je možné, že investiční projekt hodnocený statickou 
metodou vychází hůře oproti metodě dynamické, která pracuje s rizikem? 

4) Kapitola 5.3 a 5.6 informují o hodnotě vnitřního výnosového procenta projektu bez započítání externalit a se 
započítáním pozitivní externality projektu v podobě snížení negativního dopadu na životní prostředí. Jak je možné, 
že hodnota vnitřního výnosového procenta je pro oba případy identická? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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