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Zpracování podnikatelského zameru v podnicích slouží zvláště v dnešní době
ekonomické recese ke stanovení optimálního nakládání s kapitálem. Na základě hodnocení
ekonomické efektivnosti plánované investice se tak firmy mohou rozhodnout, zda projekt
realizovat, zvláště když jde o maximální prosperitu a další ekonomický růst firmy. Diplomová
práce Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru je svým zaměřením
velice aktuální.

Diplomant prokázal schopnost zpracovat teoretickou část a prokazatelně se orientuje
v dané problematice. Pracuje s dostupnou literaturou a lze konstatovat, že problematiku
popsal vyčerpávajícím způsobem a kvalitně.

V experimentální části diplomant vypracoval celkové hodnocení podnikatelského
záměru stavby obytného domu od studie proveditelnosti a zhodnocení ekonomické
efektivnosti projektu až po závěrečné vyhodnocení popisovaných variant. Práce je doplněna
tabulkami s aktuálními bankovními informacemi a příslušnými grafy. Pro názornost
diplomant vhodně zařadil obrázky hodnoceného objektu a půdorysné řešení do diplomové
práce. Rozsah hodnocení ekonomické efektivnosti zvoleného projektu je široký, diplomant
prokázal schopnost samostatně vypracovat a vyhodnotit jednotlivé varianty.

Popsané závěry lze považovat za přínosné a využitelné v praxi. Popisovaný konkrétní
podnik rozhodlo realizaci projektu bez řádné přípravy a tak nezvolil nejefektivnější variantu.
Provedením hodnocení ekonomické efektivnosti uvedeného projektu diplomant prokázal
důležitost provedení studie. Zkoumal tři varianty a zjistil, že varianta s využitím vládního
programu na dotace sociálního bydlení dosáhne vyšší efektivnosti než varianta financování
vlastním kapitálem. Diplomová práce tak může sloužit jako vzor pro zpracování kvalitních
podkladů dalším firmám, kterým jde o správné investiční rozhodnutí.

Nicméně se diplomant nevyvaroval některých nedostatků, jako jsou gramatické chyby
- zřejmě je psána tečka místo čárky v mnoha větách (např. str.22-kap.3.1, str.33-
kap.3.4.15,16, str.39-kap.5.1, str.45-kap. 5.4, str.79-kap.8.3, atd.), což způsobuje text ne zcela
srozumitelný. Práce obsahuje překlepy (např. str. 17 "Po zatřízení mlže" ... nebo str. 85
"porot").

Uvedené připomínky však nesnižují kvalitu práce a celkově lze konstatovat, že
diplomant splnil obsahově i rozsahem zadání diplomové práce. Doporučuji diplomovou práci
k obhajobě.
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