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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení investice do nákupu výrobní linky ve společnosti FERI, s.r.o. 
Jméno autora: Adam Novák 
Typ práce: bakalářská 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Jedná se o téma, jehož zpracování není vzhledem k povaze hodnocené investice příliš náročné. 

 

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 všechny hlavní body zadání.  
 

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 schopnost samostatné tvůrčí práce. Konzultace k postupu řešení byly sporadické. 
Aktivita studenta během řešení práce byla průměrná. Pokud byly diskutovány otázky týkající se postupu řešení práce a 
jejího obsahu, student byl vždy uspokojivě připraven.  

 

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. Vyhodnocení ekonomických dopadů projektu a jeho rizik je zpracováno standardním způsobem.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. V práci se objevují sporadicky některé formulační nepřesnosti. Práce je po formální a jazykové stránce 
zpracována na dobré úrovni. 

 

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. Cíl bakalářské práce, jímž bylo 
vyhodnocení investice do nákupu výrobní linky pro výrobu betonářských armatur ve společnosti FERI s.r.o., byl splněn. 
V rámci hodnocení projektu byla posuzována finanční efektivnost investičního projektu a rizika spojená s tímto projektem. 
Citlivostní analýza rizik projektu je zpracována v postačující míře.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student aplikoval vhodným způsobem běžné metody hodnocení investic na specifickou investici do nákupu výrobní linky pro 
výrobu betonářských armatur. Jak teoretická, tak i praktická část práce je zpracována na úrovni odpovídající požadavkům 
kladeným na bakalářské práce.  Vyhodnocení investice pomocí vybraných metod hodnocení je doplněno o charakteristiku a 
vyhodnocení rizik investice. Pozitivně lze rovněž hodnotit charakteristiku přínosů investice. U některých přínosů, např. u 
snížení chybovosti chybí důslednější identifikace finančních dopadů.    
 
 
Otázky: 

1. Jakými riziky jsou zatíženy v práci uvedené odhady vytížení kapacity daného výrobního zařízení?  
2. Zdůvodněte variabilitu položek nákladů zařazených v práci do skupiny variabilních nákladů.  
3. Zdůvodněte využití daňových odpisů v rámci ekonomického hodnocení investice. 
4. Zdůvodněte potřebu nynějšího hodnocení investice, když byla daná investice realizována již v roce 2018.   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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