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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář. Náročnost téma bakalářské práce je průměrná. Jedná se o běžnou investici do výrobních strojů a
zařízení.

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.
Vložte komentář. Zadání zaměřené na hodnocení daného investičního projektu bylo splněno v akceptovatelné kvalitě.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

D - uspokojivě

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Vložte komentář. Student své řešení konzultoval na ústavu sporadicky. Lze se domnívat, že jeho schopnost k samostatné
tvůrčí práci je průměrná.

Odborná úroveň

C - dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Vložte komentář. Student vycházel při zpracování BP ze znalostí získaných studiem, z poznatků odborné literatury a z
konsultací v daném podniku. Prokázal, že dovede adekvátním způsobem aplikovat poznatky získané studiem a z
odborné literatury. V práci není vždy zcela zřejmá míra vlastního přínosu studenta.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Vložte komentář. Závěrečná práce obsahuje po formální stránce drobné nepřesnosti, které však nejsou na úkor
srozumitelnosti. Práce je zpracována s dostatečnou přehledností. Rozsah práce je standardní a odpovídající zadání a
povaze řešeného problému.

Výběr zdrojů, korektnost citací

C - dobře

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.
Vložte komentář. Výběr literatury je adekvátní danému typu a tématu práce. Citace zdrojů vykazuje dílčí nepřesnosti.

Další komentáře a hodnocení
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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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). Teoretická část práce vymezuje základní definice investic a investičních projektů,
přibližuje jejich fáze, zdroje financování a metody hodnocení efektů investic a jejich rizik. V praktické části práce je
uvedena charakteristika a cíle hodnoceného investičního projektu, provedeno vyhodnocení projektu pomocí zvolených
metod hodnocení a vyhodnocení rizik projektu.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Není vždy patrný způsob určení (odhadu) vstupních dat za jednotlivé roky životnosti (např. provozních nákladů, nákladů na
úklid, servis apod.). Není patrné, co z uvedených popisů a parametrů je výsledkem samostatné práce studenta a co je
převzato. Není zdůvodněno, proč jsou při výpočtu cash flow přičítány k čistému zisku i úroky. Odpovídající stanovení
rizikových faktorů projektu a provedení citlivostní analýzy s cílem posoudit míru rizika. Další aspekty, které měly vliv na
celkové hodnocení práce, korespondují s níže uvedenými otázkami?
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakým způsobem byly stanoveny zdroje financování v podobě snížení oběžných aktiv a zisku po zdanění (tabulka 5)?
Proč jsou součástí provozních nákladů jen variabilní provozní náklady a nikoli fixní náklady?
Byly do mzdových nákladů zahrnuty mzdy všech 50 pracovníků zaměstnaných v podniku?
Z jakého důvody byly předpokládány u všech strojů a zařízení stejné doby životnosti?
Nevznikají na jiných místech v podniku v důsledku zvýšení výkonu vlivem dané investice úzké profily?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.

Datum: 22.8.2019
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