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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení investičního projektu 
Jméno autora: Klára Grygarová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, MÚVS, Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma diplomové práce je možno označit za standardně náročné, protože staví na nástrojích a metodách osvojených v rámci 
magisterského studia. 

 

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. 

Diplomantka provedla postaudit zvoleného investičního projektu v dotčené společnosti, rozkrývá faktory úspěchu a 
neúspěchu daného projektu, čímž vytváří základ pro doporučení využitelná ve společnosti v budoucnu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Diplomantka byla v průběhu tvorby práce aktivní, postupovala po menších celcích, průběžně konzultovala výsledky. 
Studentka je schopna samostatné tvůrčí práce bez výraznějšího metodického vedení. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka vypracováním diplomové práce prokázala znalosti získané studiem doplněné o poznatky z odborné literatury. Je 
schopna dané metody a postupy aplikovat na případu z reálné praxe. Přesto práci chybí větší nadhled, postaudit investičního 
projektu je proveden značně optimisticky, společnost a její zaměstnanci jednají výhradně správně. Postaudit má být výrazně 
kritickým pohledem na stávající fungování, aby mohlo dojít ke zvýšení efektivity v budoucnu. Odchylka nákladů by neměly 
být zjišťovány jen absolutně, ale důraz by měl být kladen na relativní rozměr v rámci kategorie i celku. Užití 
benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA není u dané společnosti vhodné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autorka při zpracování postupovala pečlivě s dostatečnou časovou rezervou na závěrečnou úpravu práce, a tak je text 
úhledně naformátován, doplněn o tabulky a grafy opatřené nejen titulky, ale i zdroji a jednotkami. Práce prošla jazykovou 
korekturou, přesto lze objevit několik málo gramatických opomenutí. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
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Autorka čerpá z velkého množství odborných zdrojů pro teoretickou část, které jsou plně reprezentativní a adekvátně 
zvoleny. Citace jsou v textu řádně označeny. Rešerše literatury nemá podobu kritického přístupu. Pro praktickou část 
vzhledem k tématu práce vychází autorka z interních materiálů společnosti. 
Práce byla zkontrolována na plagiáty.  
 

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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomovou práci Kláry Grygarové doporučuji k obhajobě, protože nenalézám žádného závažného pochybení, 
kterého by se dopustila v průběhu zpracování a které by bránilo obhajobě před komisí v průběhu státní závěrečné 
zkoušky. Práce po obsahové, jazykové i formální stránce dosahuje vysokých standardů, což svědčí nejen o 
znalostním zázemí autorky, ale také o její schopnosti pečlivě zpracovat rozsáhlý celek typu diplomová práce. 
Slabinou práce je převaha deskripce a mírně potlačený kritický pohled při provádění postauditu. 

 

Na obhajobě je možno položit následující dotazy: 

1) Na straně 71 je psáno, že nová technologie umožní zpětnou dohledatelnost jednotlivých výroků. Může tato 
zpětná dohledatelnost způsobit konkrétní ekonomické přínosy? 
2) V rámci přípravy a plánování projektu přistupuje projektový tým k navyšování předpokládaných investičních 
nákladů, aby byla vytvořena dostatečná rezerva a při výskytu problémů nemusela být mateřská společnost žádána 
o dodatečné finanční prostředky. Jak velká tato rezerva obecně bývá? Jak nám existence této rezervy ovlivní 
přesnost výsledků prováděného zpětného investičního hodnocení již realizovaného projektu? 
3) Proč je benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA pro určení nákladů kapitálu u dané 
společnosti nevhodný? Jaké jiné možnosti máme pro určení nákladů kapitálu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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