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Pro NSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Posouzení investičního projektu 

Autor práce: Bc. Jakub Zmeškal 
Oponent práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. 

Popis práce: 
V diplomové práci Bc. Jakuba Zmeškala je řešena problematika investiční činnosti 
v konkrétní obci. Analyzována je finanční situace a finanční stabilita obce s následným 
posuzováním konkrétního investičního projektu. Na prvních 35 stranách práce je velmi 
přehledně a detailně zpracována literární rešerše. Je zřejmé, že student čerpal z odborných 
a kvalitních zdrojů a citoval korektně. V druhé části práce je v rozsahu 40 stran pomocí 
finančních ukazatelů zpracována podrobná finanční analýza obce Brusné ve Zlínském kraji. 
Dále se v diplomové práci student věnuje investičnímu projektu (kulturně-sportovní areál 
v Brusném), kdy provádí finanční i ekonomickou analýzu investice a posuzuje postup vedení 
obce při investiční činnosti. Lze ocenit, že v samotném závěru student vytvořil SWOT 
analýzu, na základě které nastínil další možný rozvoj obce tím, že představil konkrétní 
návrhy dalších vhodných investičních projektů. 

 

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.: 
Stanovené cíle práce se studentovi podařilo splnit v plné míře. Odbornou úrovní práce, 
použitými metodami, úpravou i použitím literárních zdrojů je možné práci hodnotit jako 
výbornou. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1) Čím je způsoben drastický růst celkové i okamžité likvidity obce v posledních dvou 
hodnocených letech? Myslíte, že je pro obec takto vysoká likvidita optimální, a pokud 
ne, jak byste situaci řešil? 
 

2) Konzultoval jste vaše návrhy projektů z kapitoly 10 i s vedením obce? Pokud ano, 
jak se k těmto projektům obec staví? Víte i o nějakých jiných projektech, které obec 
v následujících letech plánuje? 

 

Závěr: 
Diplomová práce Bc. Jakuba Zmeškala splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci. 
Práce je svým rozsahem a kvalitou zpracování na vysoké úrovni. Lze ocenit dobrou práci 
s literárními zdroji. Z práce jde vidět zájem autora o investiční problematiku a rozvoj v obci. 
Diplomovou práci Bc. Jakuba Zmeškala doporučuji k závěrečné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 19. 01. 2022 Podpis oponenta práce: ……………………………… 


