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Popis práce: 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. 
možnosti a navrhnout způsob provedení ekonomické analýzy pro 
municipální úrovni a na případové studii ověřit možnosti jejího 
V teoretické části jsou vysvětleny pojmy
sektor, veřejný investiční projekt
V praktické části je vytvořena případová studie
investiční projekt, kde je prováděna rekonstrukce a zateplení sokolovny v
studie byla provedena ekonomická analýza a stanoveny požadavky na efektivnost kritick
proměnných a kritických hodnot
zvolil ekonomické hodnocení v podobě 
eCBA ve školní verzi, průběh hodnocení 
hodnocení projektu student zjistil, že 
přináší vysoké benefity.  

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

Bakalářská práce je vypracována
doplňující dotazy.  
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Posudek oponenta bakalářské práce

Ekonomické hodnocení projektu realizovaného na municipáln

ňa 
Ing. Michaela Holá 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem práce je 
provedení ekonomické analýzy pro vybraný segment investování

é studii ověřit možnosti jejího provedení. 
části jsou vysvětleny pojmy potřebné pro zvládnutí vybrané problematiky

investiční projekt a jeho metody hodnocení, možnosti finančního zajištění projektu
případová studie. Pro případovou studii si student zvolil

projekt, kde je prováděna rekonstrukce a zateplení sokolovny v
studie byla provedena ekonomická analýza a stanoveny požadavky na efektivnost kritick

ch hodnot vstupů z pohledu investora. Student si v rámci 
podobě analýzy nákladů a výnosů. K hodnocení 

ve školní verzi, průběh hodnocení je pro přehlednost doplněn grafy a
zjistil, že projekt je finančně nevýhodný, ale p
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X ☐ 

použitých metod a postupů X ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní X ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce X ☐ 

Splnění požadavků zadání práce X ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

na velmi přehledně a splňuje zadaný cíl, a proto nemám žádné 
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Cílem práce je zhodnotit 
vybraný segment investování na 

potřebné pro zvládnutí vybrané problematiky, veřejný 
a jeho metody hodnocení, možnosti finančního zajištění projektu. 

si student zvolil veřejný 
projekt, kde je prováděna rekonstrukce a zateplení sokolovny v obci Kobylí. V rámci 

studie byla provedena ekonomická analýza a stanoveny požadavky na efektivnost kritických 
rámci případové studie 

odnocení byl využit software 
doplněn grafy a tabulkami. V rámci 

ale pro obyvatele Kobylí 
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Závěr: 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 6. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


