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Bakalářská práce zpracovaná na téma Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci
je vypracována v rozsahu 52 stran a 7 stran příloh. Cílem práce bylo navrhnout optimální
způsob financování reálné investice v obci.

V teoretické části se student zabýval problematikou investic a možnými zdroji financování
investic. V závěru teoretické části stručně popsal swot analýzu.

V praktické části student nejprve představil veřejnou investici - novostavbu budovy mateřské
školy vč. příjezdové komunikace v obci Drásov. Student uvedl swot analýzy stávající situace
mateřských škol v obci a budoucí situaci po realizaci investice. Hlavní náplní praktické části
bylo stanovit a zhodnotit možnosti financování této investice. Student pracoval se čtyřmi
různými variantami financování, které analyzoval a vybral nejvhodnější způsob financování.

Bakalářská práce je zpracována komplexně a uceleně. Po stránce stylistické i grafické je práce
na dobré úrovni, i když se v práci občas vyskytují překlepy. Také umístění nadpisů hlavních
kapitol není běžné. Bakalářská práce je zpracována dle zadání VŠKP. V textu lze nalézt citace
a odkazy na použitou literaturu, forma uváděných citací však v pořádku není. Nejedná se o
standardní typ citací používaných ve vysokoškolských kvalifikačních pracích.

Bakalářskou práci doporučuji k závěrečné obhajobě ..
Doplňující otázkv:

1. V tab. 4 na str. 36 uvádite předběžný rozpočet v roce realizace investice, tedy v roce
2014. Můžete tento rozpočet srovnat s rozpočtem v tab. 1na str. 30,31?

2. Vjednotlivých variantách uvažujete s různými bankovními úvěry. Proč byly nastaveny
doby spláceni úvěrů vjedno tli, ých variantách na 5, 8 a 4 roky?

3. Ve variantě 3je uvažováno s dotací nafinancováni investice. Dotace byla přidělena ve
vyši 76 %. Liší se požadovaná a přidělená výše dotace?

4. Co by se stalo, kdyby obec dotaci v tomto rozsahu nezískala? Byla by pro obec tato
varianta i nadále vyhovujicí?
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