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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ocenění investičního záměru čištění výrobků laserem 
Jméno autora: Jolana Klimešová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. et Ing. Marek Sehnal 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem bakalářské práce bylo Ocenění investičního záměru čištění výrobků laserem. Dle názoru oponenta zvolila studentka 
přiměřeně náročné téma odpovídající bakalářské práci.  

 

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. 

V této práci je předmětná investice posouzena jako efektivní, a to na základě výše stanovených peněžních toků. Dle názoru 
oponenta tedy došlo k splnění cíle bakalářské práce. V závěru práce jsou posuzovány i jiné dopady investiční činnosti 
(dobrá pověst, spokojenost zákazníků), které nebyly v původním cíli práce stanoveny. Dle odborné literatury se však vnitřní 
výnosové procento porovnává s kriteriárním vnitřním výnosovovým procentem, které v této práci není stanoveno.  

 

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

Teoretická část je zpracována na kvalitní úrovni. Studentka zde potvrdila porozumnění tématu. Tyto metody jsou poté 
z větší části využity v praktické části. Studentka využila originální, nicméně správný postup.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů 
a dat získaných z praxe. 
Studentka v této kvalifikační práci prokázala znalosti získané během studia. V práci byla využívána data z renomovaných 
zdrojů (ČSÚ, MF, MPO, Damodaran). Pozitivně hodnotím zejména způsob stanovení bezrizikové výnosnosti na základě 
úrokových swapových měr. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně zpracována na vysoké úrovni. V práci je minimum překlepů a gramatických chyb. Práce je psána 
srozumitelným způsobem.  

 

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. 
Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Názory autora jsou odděleny od závěrů odborné 
literatury. Oponent práce nemá možnost prezkoumat případné porušení citační etiky a posouzení tohoto parametru 
nechává na vedoucím práce. 
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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. 
Struktura kvalifikační práce je logická. Závěry této práce mohou být cenné pro společnost, pro kterou byl tento projekt 
vyhodnocován.   

 

 

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 stupněm A – výborně až B - velmi dobře  dle průběhu 
obhajoby.  

 

Otázky k obhajobě: 
 
Do ocenění investičního záměru vstupuje mnoho vstupních faktorů. Jmenujte faktory, které mohou vnitřní výnosové 
procento nejvíce změnit a proč? 
 
Dle závěru bakalářské práce je vnitřní výnosové procento tohoto záměru 30,8 %. V jakém případě by tato investice byla pro 
společnost neakceptovatelná? Dále dorovnejte tuto výnosnost s jinými alternativami (např. investice na kapitálovém trhu, 
nákup dluhopisu, termínovaný vklad atp.). 
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