
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení investic pro vybraného investora 
Jméno autora: Bc. Matěj Med 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: prof. Ing. František Freiberg, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Jedná se o téma, které je vlivem charakteru hodnocených projektů a náročnosti zpracování spíše lehčí. 

 

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. Předložená závěrečná práce splňuje zadání v celém svém rozsahu.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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 prokázal předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci. Konzultace k postupu řešení byly 
sporadické. 

 

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. 
Vložte komentář. Student vycházel při zpracování práce ze znalostí získaných studiem, z poznatků odborné literatury a 
z konzultací s odborníky v dané společnosti. Problematiku řízení a hodnocení investic popsal ze všech podstatných 
aspektů. Ekonomické analýzy jednotlivých projektů, jejich následné vyhodnocení, různé varianty dopadů, ale i 
charakteristika a vyhodnocení možných rizik jsou zpracovány odpovídajícím způsobem.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. V práci se objevují sporadicky některé formulační problémy, např. „Další varianta je brát jako dopad 
investice“, „Zdali je vypočítaná návratnost vyšší než požadovaná míra výnosu“, „U výpočetu můžeme vycházet“. 

 

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. 
Vložte komentář. Odkazy na literaturu a výběr pramenů jsou adekvátní danému typu a tématu práce. Citace zdrojů 
odpovídá citačním zvyklostem.   

 

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). 
Práci lze hodnotit po obsahové stránce pozitivně. Byl splněn cíl práce vypracovat podklady pro rozhodnutí, na který 
z uvažovaných investičních návrhů se zaměřit a následně jej zrealizovat. V rámci hodnocení byla posuzována finanční 
efektivnost projektů a rizika spojená s těmito projekty. Nebyla však provedena citlivostní analýza rizika. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investičních variant. V první části práce jsou uvedeny poznatky nutné k 
ekonomickému vyhodnocení investice. Praktická část se věnuje ekonomickému vyhodnocení daných investičních variant a 
charakteristice variant.  

 
 
Otázky: 
Vysvětlení k vyjádření peněžních příjmů a kapitálových výdajů na str. 10 

Vysvětlení klasifikace statických metod hodnocení investic na str. 13 

Vysvětlení vzorce pro výpočet NPV na str. 18 

Vysvětlení aplikace ukazatele EVA při hodnocení investic  

Vysvětlení kalkulace výnosů v 6. a 8. tabulce 

Vysvětlení výpočtu CF v 8. tabulce (ztotožnění zisku a CF) 

Vysvětlení řešení absence počáteční investice u projektu P2 pomocí diskontního faktoru 

Charakteristika náročnosti zajišťování dat pro hodnocení investičních variant 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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