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Diplomantka Bc. Anna Kroulíková vypracovala diplomovou práci na téma: Studie 
proveditelnosti investičního projektu veřejného investora 
 
Cílem diplomové práce bylo zpracovat studii proveditelnosti investičního projektu, která 
představuje základní nástroj pro investiční rozhodování v soukromém i ve veřejném sektoru a 
je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro 
diplomovou práci byl vybrán investiční projekt „Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v 
Dobrušce“, který byl realizován městem Dobruška z vlastních zdrojů v roce 2010. Diplomová 
práce zpracovává alternativu možností financování projektu s využitím dotačních zdrojů 
Evropské unie - ROP Severovýchod. 
 
V teoretické části práce se diplomantka zaměřuje na popis problematiky struktury a postup při 
zpracování jednotlivých kapitol studie proveditelnosti veřejného investičního projektu. 
Velkou váhu přikládá hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu pomocí kriteriálních 
ukazatelů. Prioritním cílem veřejného investičního projektu, který posuzuje, není dosažení 
zisku, ale pozitivního celospolečenského dopadu. Ekonomické hodnocení efektivnosti 
veřejného projektu, které zahrnuje náklady a přínosy vznikající nositeli projektu i ostatním 
subjektům v rámci společnosti, je zpracováno v CBA analýze nákladů a užitků. 
Diplomantka objasňuje pojmy spjaty s přípravou studie proveditelnosti a analýzou nákladů a 
užitků. V závěru teoretické části se diplomantka věnuje detailně dotačnímu programu ROP 
Severovýchod s fokusem na prioritní osu 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, do 
kterého projekt zkoumaný v praktické části spadá. Teoretickou část diplomantka zpracovala 
obsáhle a velmi přehledně. 
 
Praktická část diplomové práce pak přehledně zpracovává studie proveditelnosti veřejného 
investičního projektu „Stavební úpravy a přístavba Kina 70 v Dobrušce“, jejíž součástí je 
finanční a ekonomické hodnocení projektu. Celkové investiční výdaje projektu činí 28 565 
118 Kč. V rámci diplomové práce jsou zpracovány dvě varianty výpočtu výše dotace, a to s 
nulovou a nenulovou zůstatkovou hodnotou investice.  Projekt generuje přínosy finančního i 
převládající nefinančního charakteru, jejichž dosah je regionální povahy. Projekt je finančně 
neefektivní, ale při zahrnutí nepřímých společenských užitků ho lze doporučit k realizaci. 
 
Diplomová práce je po metodické stránce zpracována přehledně a s logickou vazbou. 
Přínosem diplomové práce je přehledná orientace v postupu přípravy studie proveditelnosti a 
analýzy nákladů a užitků. Diplomantka svou prací prokázala výbornou schopnost orientace 
v oblasti zpracování studie proveditelnosti.  



Kladně hodnotím, že výstup diplomové práce lze aplikovat při přípravě obdobného projektu 
k financování z ROP Severovýchod a může být vodítkem pro potencionální žadatele o dotaci 
z fondů EU. 
 
Po formální stránce je diplomová práce v pořádku – v textu jsou uvedeny odkazy na použitou 
literaturu, citace, zdroje informací, seznamy zkratek a plní požadované normalizační předpisy. 
Graficky je práce taktéž zpracována na vysoké úrovni.  
 
Zadání DP bylo splněno v rozsahu, který stanoví příloha k zadání diplomového práce. 
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