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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 
Oponent práce: Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČZU v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Zadání bakalářské práce je spojeno s ekonomickým hodnocením investičních projektů v rovině teoretické, ale 
i v rámci praktické aplikace. Téma je přínosné, cíle byly naplněny a bakalářská práce je využitelná v praxi. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Cíle bakalářské práce formulované osnovou zadání byly po pečlivém prostudování oponentem jednoznačně 
splněny. Student správně propojil teoretické poznatky, které následně správně aplikoval.  

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Student pracoval velmi systematickým způsobem od teoretických východisek projektového managementu až ke 
konkrétním praktickým aplikacím.  Zvolená metodika řešení je správná, správným způsobem aplikována.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Student vypracoval odborně erudovanou bakalářskou práci s vlastními přínosy do praxe. Přínosy bakalářské práce jsou 
jednoznačně využitelné, reálně aplikovatelné. Bakalářská práce prokazuje, že teoretické poznatky získané studiem je 
student schopen beze zbytku správně odborně aplikovat.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Po formální stránce je bakalářská práce přehledná, čtivá, bez gramatických a stylistických nedostatků. Rozsah práce 
odpovídá požadavkům na závěrečné práce kladené.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Student se seznámil s mnoha zdroji domácí i zahraniční odborné literatury, které dokázal setřídit, analyzovat 
a využít ve své práci. Zdroje odpovídají obsahu a cílům bakalářské práce. Citace jsou správné a korektní 
v souladu s tématem bakalářské práce 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Student vytvořil odborně erudovanou bakalářskou práci, která vyhovuje všem požadovaným standardům na závěrečné 
práce kladených. Navrhuji klasifikaci bakalářské práce stupněm A – výborně. Práce se zabývá projektovým 
managementem, přípravou a realizací investičních projektů včetně ekonomického hodnocení efektivnosti a hodnocení 
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rizika, resp. rizikových faktorů. Práce je přínosná, využitelná v praxi a v rámci teoretické rešerše by mohla sloužit i 
v rámci výuky finančního managementu na ČVUT FD.  

 
 
 

 

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. 
 
V rámci obhajoby bakalářské práce vznáším následující dotazy: 
 

1. Jak se liší ekonomické hodnocení pomocí IRR a NPV? Dávají daná kritéria stejné závěry? 
2. Mohl byste specifikovat principy citlivostní analýzy a k jakým závěrům při její aplikaci jste dospěl? 
3. Jaký je zásadní rozdíl mezi systematickým a nesystematickým rizikem? Můžete uvést na jednoduchých  

příkladech.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 20.8.2021     Podpis: …………………………………………………………. 
         Ing. Jiří Zmatlík, Ph.D.; oponent 


