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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na   
území Jihomoravského kraje 

Autor práce: Bc. Jakub Kovář 
Oponent práce: Ing. Michaela Holá 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce je identifikovat dílčí způsoby ekonomického hodnocení a hodnocení rizik 
investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. Získané informace správně aplikovat na 
případové studii ekonomické a rizikové analýzy vybraného projektu v oblasti realizace silnic na území 
Jihomoravského kraje.  
Práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a přílohu.  
V teoretické části je popsán veřejný investiční projekt, podrobné popsání fází jeho životního cyklu, 
principy ekonomického hodnocení a možné přístupy k hodnocení rizik. Dále se podrobněji zaměřuje 
na ekonomické hodnocení a hodnocení rizik investičních projektů v dopravní infrastruktuře. 
V praktické části je úkolem správně aplikovat získané vědomosti z teorie do případové studie 
zaměřené na ekonomické hodnocení a hodnocení rizik zvoleného projektu v oblasti realizace silnic 
na území Jihomoravského kraje. Vybraným projektem je výstavba nového mostu ev. č. 374-039 mezi 
obcí Bílovice nad Svitavou a městem Adamov. V rámci případové studie je provedena Studie 
proveditelnosti, která byla zpracována pomocí aplikace eCBA. Vstupy byly získány z projektové 
dokumentace a rozpočtu řešeného projektu. V řešení byla použita Rezortní metodika, která je 
využívána pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. V aplikaci eCBA byla 
provedena CBA analýza. Na závěr je zpracována citlivostní analýza. Veškeré potřebné výstupy jsou 
zaneseny do tabulek a grafu. 
Přílohou diplomové práce je Studie proveditelnosti, II/374 Adamov – Bílovice, most 374-039. 

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.: 

Veškeré body jsem ohodnotila na výbornou. Splňují požadovaná kritéria pro vypracování diplomové 
práce. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce splňuje zadání a je přehledná, a proto nemám připomínky a dotazy. 

Závěr: 

Cíl diplomové práce je splněn, práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  26. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


