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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení investičního projektu vývojového a výzkumného střediska 
Jméno autora: Michal Matějka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Otomar Šedivý, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Soukromá firma 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením investičního projektu. Zpracovávané téma vyžadovalo od autora 
seznámení se s daným podnikem a specifickou problematikou investice projektu vývojového a výzkumného střediska. Jedná 
se o standardní téma vhodné pro bakalářskou práci. 

 

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. 

Bakalářská práce splňuje všechny body svého zadání. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se 
investování, financování a investičního rozhodování. Následuje popis plánování investic, klasifikace a realizace investičních 
projektů a přehled vybraných metod hodnocení těchto projektů. V praktické části autor stručně popisuje charakteristiku 
podniku a detailněji se zabývá zkoumaným investičním projektem včetně jeho hodnocení výše uvedenými metodami. 
V závěru práce jsou formulovány závěry, ze kterých je zřejmá přínosnost projektu. Tím autor splnil zadání. 

 

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

Autor se z dostupných zdrojů obeznámil s metodami a postupy pro řešení zadané problematiky. Zvolený postup a metody 
byly zvoleny správně a jsou v souladu s požadavky zadání. Autor postupoval logicky ve smyslu zadání. Zvolený postup řešení 
je správný. 

 

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. 
Autor prokázal využití běžných znalostí studenta bakalářského studia. Práce prezentuje především práci s odbornou 
literaturou a její aplikaci na konkrétní příklad. Autor se někdy se věnuje nepodstatným detailům a naopak některé pasáže 
opakuje (např. konec páté a začátek šesté kapitoly, tabulka 13 a 14 se liší pouze v hodnotách NPV a IRR).  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená práce vykazuje výrazné typografické (např. nejednotnost fontu nadpisů a textu práce, tabulka 1 a obrázek 2 jsou 
uprostřed odstavce, tabulka 6 by se vešla na jednu stránku, …), jazykové a stylistické nedostatky (věty často nedávají smysl, 
chybné skloňování a špatná shoda podmětu s přísudkem, nekonzistentnost osoby). Chybí seznam symbolů a zkratek. Tyto 
skutečnosti velmi kazí celkový dojem z práce. Rozsah práce odpovídá rozsahu práce bakalářské. 
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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. 
Všechny prameny jsou relevantní, citace jsou úplné a jsou správně odlišeny od výsledků vlastní práce. 12 relevantních odkazů 
svědčí o správném přístupu autora. Oceňuji, že autor prezentuje pouze ty informace, které mají vztah k řešení zadaného 
úkolu. Na převzaté informace se autor odvolává. Číslování by ovšem mělo být provedeno v souladu se seznamem literatury.  

 

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 dosažených výsledků odpovídá očekávání výsledků práce běžného studenta bakalářského studijního programu. 

 

 

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. 

 
Práce bohužel působí tak, že byla tvořena ve značné časové tísni. Ocenil bych větší pečlivost. Touto bakalářskou prací ovšem 
student prokázal, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaká má projekt rizika a jakým způsobem je lze eliminovat? 
2. V kapitole 5.4.1 autor uvádí, že sestěhováním laboratoří bylo dosaženo snížení nákladů. O jaké typy nákladů se jedná? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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