
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. Petra Nyklová

Oponent diplomové práce: Ing. Lucie Kozumplíková

Ve své diplomové práci se diplomantka zabývá oceněním a ekonomickou návratností
investičního projektu. Diplomová práce je vypracována v rozsahu 86 stran a 43 stran příloh,
které obsahují položkové rozpočty, výkresovou dokumentaci, jednotlivé cenové nabídky a
formuláře nákladů.

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit náklady na výstavbu investičního projektu a také
veškeré náklady a výnosy, které vzniknou v průběhu provozu a užívání stavby.

V teoretické části se diplomantka věnuje problematice cen a jednotlivým metodám, pomocí
kterých lze sestavovat rozpočet objektu. A dále se zaměřila také na finanční analýzu,
konkrétně na dobu návratnosti, tématiku výnosů a nákladů a způsoby financování stavební
zakázky.

V praktické části se diplomantka věnuje především technické a finanční stránce projektu.
Nejprve diplomantka identifikovala stavební objekt - penzion a následně přistoupila
k finanční stránce a ocenila penzion položkovým a souhrnným rozpočtem. K vypracování
rozpočtů použila již stávající dokumentaci. Naplánovala finanční toky, náklady a výnosy,
z nichž následně vypracovala výkaz zisku a ztrát. V závěru diplomantka vypočítala
diskontovanou dobu návratnosti. Vzhledem k tomu, že v původní variantě bylo uvažováno se
čtyřmi bytovými jednotkami, z nichž, tři budou sloužit k pronajímání a jedna k trvalému
bydlení, došla diplomantka k závěru, že vložené investiční náklady se investorům vrátí až za
70 let provozu penzionu. Proto diplomantka navrhla nové řešení, kdy po pěti letech provozu
bude penzion rozšířen o dvě bytové jednotky určené k pronajímání. I pro tuto variantu
diplomantka napočítala finanční toky, náklady a výnosy a vytvořila výkaz zisku a ztrát a
určila také diskontovanou dobu návratnosti. V této variantě došla k závěru, že investiční
náklady se investorům vrátí za 47 let. V závěru práce obě varianty porovnala.

Z diplomové práce je zřejmé, že diplomantka věnovala dostatek času k prostudování odborné
literatury související s danou problematikou a je schopna získané teoretické poznatky
implementovat do praktické části své práce. Diplomová práce působí kompaktním dojmem,
teoretická část je však příliš encyklopedická. Po stylistické a grafické stránce je práce na
dobré úrovni, občas se v textu ale objevují překlepy. Diplomová práce je zpracována dle
zadání VŠKP a lze nalézt citace a odkazy na použitou literaturu.

Doplňující otázky:

1. Zjakého důvodu jste ve své práci použila rovnoměrný daňový odpis?

2. Při výpočtu doby návratnosti uvažujete diskontní sazbu 1,5%. Proč?



3. Na str. 77 uvádíte tabulky s vypočitanou dobou návratnosti. Jsou tyto uváděné
tabulky za celé hodnocení období?

4. Uvádíte, že do výnosů zahrnujete také poplatky města Rokytnice nad Jizerou a
poplatek z ubytovací kapacity. Vysvětlete, z jakého důvodu je možné tyto poplatky do
výnosů zahrnout.

Diplomovou práci hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě.
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