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POSUDEK OPONENTA 
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 
Oponent práce: Ing. Petr Meller 
Pracoviště oponenta práce: FERI, s.r.o., Obchodně-technický ředitel divize mostů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma bakalářské práce řadím mezi náročnější, s ohledem na úzký profil zaměření hodnocené investice. 

 
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. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student zvolil správný postup řešení, nejprve teorii hodnocení, potom praktickou část a končí závěrem, ve kterém jsou 
shrnuty výsledky. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Hodnocení investice je pojato komplexně a na vysoké odborné úrovni. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
I přes občasné chyby ve slovosledu je práce v tomto ohledu zpracována na velmi dobré úrovni. 

 
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. 
Autor pro zvolené téma vhodně zvolil zdroje a studijní materiály, které na velmi dobré úrovni použil a také citoval. Z mého 
pohledu jsou citace důsledně označeny. 

 
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. 
Úroveň výsledků je odpovídající tématu. Výsledky hodnocené práce z mého pohledu a zkušeností mohou odpovídat 
reálnému vývoji na trhu. 
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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. 
 
Autor vhodně uchopil celé téma bakalářské práce, od začátku do konce je práce srozumitelná a dobře postupuje 
v hodnocení od teoretické přes praktickou část. 
Student vhodně zohlednil aktuální situaci na trhu s komoditami ve výpočtech a toto aktuální téma dobře popsal. 
Závěrem lze říci, že výsledky této práce jsou dobře popsány a dle mého názoru budou korespondovat s reálným 
vývojem ziskovosti dané investice. 
 
Dotazy: 
1 – Jaká je dostupnost popisovaných strojů, jsou vyráběny na zakázku? Jaký poskytuje zahraniční výrobce záruční 
a pozáruční servis? 
2 – V případě poruchy hlavního zařízení (MULTIBAR 500) je nějakým způsobem zajištěna náhradní výroba tak, aby 
nebyla ohrožena výroba betonářské výztuže a nedošlo tak k ohrožení termínů stavební výroby na trhu? 
3 – Jak jsou na tom popisované stroje s výrobou atypických tvarů betonářské výztuže? Umí zařízení zpracovávat 
digitální podklady? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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