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Posouzení ekonomické efektivnosti veřejných projektů je v současné době téma velmi
aktuální. Podpora veřejných zdrojů by měla být alokována do projektů, které prokáží svou
celo společenskou přínosnost. Diplomantka se ve své práci zaměřila nejprve na metodický
postup zpracování studie proveditelnosti, kterou vhodně rozšířila o metodu CBA (analýzu
nákladů a užitků). V závěru metodické části popsala kriteriální ukazatele, které využila
pro hodnocení v praktické části.

Praktická část je soustředěna do kapitol 9 a 10, které tvoří případovou studii projektu
výroby a prodeje kuchyňského nábytku soukromého podnikatele. Vzhledem k tomu, že
projekt vytváří pracovní místo a celkově spadá do rozvojové strategie regionu, bylo
uvažováno o získání dotace z ROP Jihozápad, na jehož zájmovém území se projekt nachází.
Diplomantka na základě dostupných podkladů zpracovala výkazy CF, na základě nichž
provedla hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektu. Projekt
vyšel oproti původním předpokladům investora jako ziskový a z výstupních údajů je zřejmé,
že na dotaci nemá nárok. Na základě těchto zjištění provedla diplomantka následnou
citlivostní analýzu týkající se právě možnosti získání dotace a to při změně vstupních veličin,
které se mohou na současném trhu jevit jako rizikové faktory (změna investičních nákladů,
snížení předpokládaných tržeb).

Diplomová práce obsahuje 118 stran vč. příloh. Představuje komplexní pohled
na problematiku tvorby studie proveditelnosti a CBA a plně odpovídá zadání práce. Vysoce
hodnotím aktivní přístup diplomantky při zpracování práce, který se projevil na častých
konzultacích a je patrný z celkového zpracování diplomové práce.

Vzhledem k tomu, že diplomantka v teoretické části prokázala potřebné znalosti
řešené problematiky a případovou studii provedla v zadaném rozsahu, doporučuji diplomovou
práci Bc. Veroniky Holakové k obhajobě.
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