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pro NSP SI, GK, ME

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Analýza ekonomického rizika veřejného investičního projektu

Autor práce: Bc. Shirin Khaliliya
Oponent práce: Ing. et Ing. Hana Bartošová

Popis práce:

Diplomová práce je zaměřena na analýzu ekonomického rizika veřejného investičního projektu,
konkrétně projektu sportovní haly v obci Syrovice. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část
teoretickou a praktickou. Diplomantka se v teoretické části věnuje problematice investic, dále pak
veřejnému projektu a jeho hodnocení, a také rizikům. V praktické části diplomantka aplikuje
teoretické poznatky na případovou studii. V této části diplomové práce byla provedena ekonomická
analýza projektu a následně byla provedena analýza a hodnocení rizik.
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Diplomová práce je jako celek zpracována na dobré úrovni, nicméně ze zpracování diplomové práce
je patrné, že by bylo vhodné věnovat závěrečné práci více času. Diplomová práce má z formálního
hlediska jisté nedostatky, vyskytuje se zde velké množství překlepů, nejednotné formátování textu.

Připomínky a dotazy k práci:

Na str. 24 studentka uvádí: „Riziky se bychom se měli zabývat už od zahájení výběrového řízení,
a to z toho důvodu, že mohou nastat již v chybně zpracované cenové nabídce, nedodržení termínu
dokončení, nedodržení termínu kolaudace apod.“ Ztotožňujete se studentka s tímto tvrzením, není
vhodné brát v potaz rizika již dříve?
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Opravdu je socioekonomický tok projektu ve výši -981 857 548 Kč, jak studentka uvádí v Tabulce
č. 12 na str. 52?

Závěr:

Studentka splnila zadání diplomové práce, práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2

Datum: 28. ledna 2021 Podpis oponenta práce…………………………………


