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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Maslov German 
Jméno autora: Hodnocení investičního projektu 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav logistiky a managementu dopravy 
Vedoucí práce: Prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze Fakulta dopravní  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V rámci zadání bakalářské práce se student zabývá řízením projektu včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a rizika projektu. Veškerá teoretická východiska jsou aplikována na konkrétním investičním 
projektu. 

 

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. 

Student přistupoval k bakalářské práci odpovědně, aktivně a pracoval zcela samostatně. Navíc je nutno 
podotknout, že v rámci svého studia měl minimální počet ekonomických předmětů. Zadání bakalářské práce, 
respektive stanovené cíle byly zcela splněny. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 

Zvolený postup řešení je odborně správný, postup řešení je systematický vedoucí k řešení konkrétní 
aplikace a praktickým závěrům.  Student pracoval aktivně, zcela samostatně, a to i vzhledem k pandemické 
situaci a omezené možnosti kontaktních konzultací, přičemž cíle jednoznačně splnil. 

 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student pracoval zcela samostatně, na konzultace emailem byl vždy výborně připraven. Oceňuji odbornou 
úroveň a erudovanost bakalářské práce, i vzhledem k výše uvedeným pandemickým podmínkám a 
bezkontaktní výuce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce po formální stránce vyhovuje stanoveným požadavkům. Grafická úroveň, gramatická a 
stylistická složka písemného projevu je zcela bez závad a nedostatků. 

 

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 
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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. 

Citace odpovídají obsahu i řešenému tématu z oblasti projektového managementu. Citace jsou dle normy 
korektní, dokumentuji množství informací, které student nastudoval a dokázal zpracovat.  

 
 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce z oblasti projektového managementu vyhovuje všem požadovaným kritériím po obsahové a 
formální stránce.  Práce je vyvážená. Student pracoval zcela samostatně.  Student, i přes nepříznivé covidové 
období, dokázal vytvořit odborně erudovanou a přínosnou bakalářskou práci, která má význam pro praxi 
v ekonomickém hodnocení efektivnosti konkrétního projektu a v řízení jeho rizika. Součástí bakalářské práce jsou 
též navrhovaná doporučení a konkrétní opatření vedoucí ke snížení celkového rizika investičního projektu. Práci 
doporučuji k obhajobě před příslušnou státní zkušební komisí a navrhuji její klasifikaci A – výborně.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 24.8.2021     Podpis: Prof.Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 


