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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce:              Ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit 

Autor práce:  Bc. Tomáš Nesvadba 

Oponent práce: Ing. Petra Adlofová, DiS 

Popis práce:        

Cílem práce je teoretické vymezení problematiky ekonomického a finančního posouzení veřejných projektů v 

oblasti volnočasových aktivit a ověření zjištěných informací na případové studii a následném zhodnocení, co je 

pro investora vhodné.  V první části diplomové práce se autor věnuje vysvětlení pojmů jako jsou veřejný sektor, 

strategie investování, investiční rozhodování, životní cyklus projektu, studie proveditelnosti, SWOT analýza, 

logický rámec, nákladové metody, diskontní sazba a finanční hodnocení veřejných investičních projektů. Druhá 

část je tvořena případovou studií, a to hodnocením ekonomického a finančního posouzení novostavby, ve které 

se bude nacházet Montessori školka a jesle, funpark a restaurace , ve městě Letohrad. Autor uvažuje 2 varianty 

řešení, první financováním z vlastních zdrojů veřejnoprávní osoby a druhou financováním částečně pomocí 

hypotečního úvěru. U obou variant uvažuje pesimistický a optimistický scénář v oblasti výnosů a nákladů 

stavby.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐  ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů  ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní  ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐  ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐  ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Bod 1.  Diplomová práce je zpracována na velmi dobré odborné úrovni. Odborné pojmy jsou velmi dobře  

vysvětleny.  S posouzením případové studie se vypořádal velmi dobře. 

Bod 2.  Jsou použity adekvátní metody a postupy 

Bod 3. Autor čerpal z mnoha dostupných zdrojů,  práci opravdu věnoval. 

Bod 4. V práci se vyskytují menší mluvnické nepřesnosti. Práce je formálně i graficky velmi dobře zpracována, 

je doplněna velkým počtem tabulek a příloh. 

Bod 5. Zadání a cíle práce byly splněny 
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Připomínky a dotazy k práci:  

 

Otázka č.1  V případové studii uvažujete, že osobní náklady se od druhého roku do konce hodnoceného období 

nezvýší, čili že zaměstnancům neporostou mzdy. Myslíte si, že je reálné, aby po tuto dobu, která není zrovna 

krátká, nedošlo ke zvýšení mezd?? Nehrozí při stagnaci mezd potom odliv zaměstnanců a tím i problémy se 

schopností zajištění služeb?? 

 

Závěr: 

Autor splnil zadání a cíl diplomové práce a z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B 

Datum:  27. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


