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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zhodnocení vlivu vybraného investičního záměru na rozvoj 
území  

Autor práce: Jan Laciga 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. 

Popis práce: 

Ve své bakalářské práci se student zabýval vlivem investičního záměru P+R Terminál Zličín na rozvoj 
území. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit vliv plánované investice na rozvoj území městské části 
Praha – Zličín. Bakalářská práce se obecně zabývá investicemi a konkrétními metodami hodnocení 
investičních projektů. Dále se práce zabývá problematikou regionálního rozvoje a nástroji pro 
hodnocení současné situace v území. Samotný investiční záměr P+R Terminál Zličín je velmi 
diskutabilní a to i z pohledu vysokých průměrných nákladů na realizaci jednoho parkovacího místa i 
následných vyvolaných investic. Součástí praktické části je i analýza situace s P+R parkovacími místy 
na území Prahy a je vhodně doplněna o srovnání s dalšími metropolemi. Z tohoto srovnání vyplývá 
jednoznačná potřeba P+R parkovacích míst a zároveň nekoncepčnost řešení v dané oblasti na území 
Prahy.       

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jedním z hlavních úkolů práce bylo zhodnocení plánované investice na rozvoj obce. Tyto efekty jsou 
však popsány pouze nepřímo v jednotlivých analýzách. Proto pokládám doplňující otázku: Jaké 
dopady, pro dané území, ať už přímé či nepřímé, pozitivní či negativní s sebou přináší realizace 
tohoto konkrétního investičního záměru a zda-li by realizaci tohoto investičního záměru doporučil? 
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Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována komplexně a uceleně, je zřejmé, že student přistoupil ke zpracování 
práce zodpovědně, pracoval s velkým množstvím dat, které dokázal smysluplně vyhodnotit. Volba 
metod a postupů řešení je adekvátní zaměření bakalářské práce. V textu lze nalézt správně uvedené 
citace. Po stránce stylistické i grafické je práce na dobré úrovni. Bakalářská práce je zpracována dle 
zadání VŠKP. Bakalářskou práci doporučuji k závěrečné obhajobě. 
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