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Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení finanční i celospolečenské 

efektivnosti veřejného projektu výstavby mateřské školy. Úvodní část je rozdělena na tři klíčové 

oblasti, a to na životní cyklus projektu stavby, studii proveditelnosti a na metody hodnocení 

projektů. Podrobně specifikována je zejména metoda CBA, která slouží jako teoretický základ 

pro následné simulace v části praktické. Pro tu studentka zvolila konkrétní investiční projekt 

výstavby mateřské školy v obci Damnice nacházející se v Jihomoravském kraji, který by měl být 

spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Veřejný projekt je následně 

hodnocen z hlediska finanční efektivnosti, kde dosahuje značně nepříznivých hodnot a jeho 

realizace by tak byla zcela závislá na dotační podpoře. Důvodem je zejména vysoká počáteční 

investice do výstavby a zařízení školky, přičemž jedinými předpokládanými příjmy je školné 

hrazené rodiči v průběhu roku vyjma prázdnin. Pro simulaci ekonomické analýzy byly vybrány 

a kvantifikovány tři typy konkrétních socioekonomických dopadů představujících užitek 

projektu. I přes zjevné přínosy záměru pro obec i její obyvatele, výsledné kriteriální ukazatele 

ekonomické analýzy i v tomto případě dosahují nepříznivých hodnot.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována na výborné odborné úrovni, studentka se evidentně velmi 

dobře orientuje ve zvoleném tématu. Práce je přehledná a logicky strukturována, chválím také 

grafickou a jazykovou úroveň textu. Zvolené téma by mohlo být ještě doplněno o výpočet 

finanční i ekonomické efektivnosti se zohledněním dotační podpory, porovnání výsledných 

ukazatelů by tak názorně demonstrovalo vliv spolufinancování těchto typů projektů z veřejných 

prostředků. Cíl práce, kterým bylo posouzení ekonomické efektivnosti veřejného projektu 

výstavby mateřské školy v obci Damnice pomocí ukazatelů ekonomické efektivnosti, byl však 

zcela splněn. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci ústní obhajoby vyjmenujte další možné socioekonomické dopady, které by mohly z této 

investice plynout a popište způsob jejich kvantifikace. 

Závěr: 

Celkově hodnotím diplomovou práci na výborné úrovni, je zřejmé, že diplomantka věnovala 

zpracování dostatečné množství času. Z těchto důvodů doporučuji diplomovou práci 

k závěrečné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  20. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


