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Název práce: Posouzení ekonomické efektivnosti a rizik veřejného projektu 

Autor práce:  Bc. Vladimíra Navrátilová 

Oponent práce: doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti projektu Správy železnic ČR 

„Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“. V úvodních kapitolách práce 

diplomantka definičně vymezuje veřejný projekt a jeho fáze, popisuje metody pro posouzení 

jeho ekonomické efektivnosti a rozebírá přístupy k hodnocení možných 

technickoekonomických rizik. V další části práce se diplomantka zaměřila na posouzení výše 

uvedeného projektu. V jednotlivých kapitolách rozebírá jednotlivé části studie proveditelnosti, 

ze kterých vyplývají hodnoty vstupních proměnných, v závěru pak výše ukazatelů ekonomické 

efektivnosti. Následuje analýza citlivosti a zejména kvalitativní analýza rizik, která je zpracována 

na základě metodického postupu uvedeného v současnosti platné Rezortní metodice pro 

hodnocení projektů dopravní infrastruktury MD a SFDI ČR a která tvoří jádro diplomové práce.   

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.: 

Ad 1) Práce je po odborné stránce na dobré úrovni, na několika místech je však uvedena 

nepřesná terminologie, např. str. 12 …zdroje financování: „státní“? str. 34 „proměnný ukazatel 

se stává kritickou proměnnou“? 

Ad 2) Použité metody odpovídají řešené problematice, jsou využity vhodně. 

Ad 3) Využití odborné literatury a ostatních zdrojů je pojato dobře, odkazy na zdroje jsou vždy 

uvedeny správně. 

Ad 4) K formální, grafické a jazykové úpravě práce mám několik připomínek a doporučení: 
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a) Vysokoškolská práce by v textu neměla obsahovat první osobu jednotného nebo 

množného čísla, měl by být vždy použit trpný rod. 

b) Práce obsahuje hůře čitelné vložené tabulky, např. str. 21, 48 a obrázky např. str. 47. 

c) Práce obsahuje častý odkaz na nesrozumitelný zdroj označený „(, n. d.)“. 

d) Číslování tabulek by mělo být nad tabulkou. 

e) Nadpisy by neměly obsahovat zkratky v závorce, patří až do textu následného odstavce. 

f) Str. 32 je prázdná. 

g) Závěrečná věta práce se zdá neukončena. 

 

Ad 5) Cíl a požadované výstupy byly splněny.  

 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci obhajoby diplomové práce doporučuji:  

1) Vysvětlit, jak je přesně myšleno tvrzení diplomantky na str. 49: „Zůstatková hodnota je tedy 

připočtena do celkových nákladů v roce 2051“. 

2) Rozvést tvrzení diplomantky v závěru práce: „Veřejný projekt rekonstrukce tratě má mnohem 

větší ekonomickou váhu, než by se mohlo zdát“. 

 

Závěr: 

Vzhledem k tomu, že diplomantka v teoretické části prokázala dostatečné znalosti řešené 

problematiky a praktickou aplikaci provedla v zadaném rozsahu, doporučuji diplomovou práci 

k obhajobě.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  24. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


