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Studentka Bc. Veronika Plecová ve své diplomové práci na téma ,,Ekonomické
a ťrnanční dopady investičního projekťu na veřejného investora.. výstižně a jasně objasnila
zek|aďru Pojmy, metody a postupy používané při r,yhodnocování vlivu dopadů výstavby
na veřejného investora.

Diplomová práce je členěna na několik samostatných celků. První část je teoretická
azabyvá se stanovením pojmů a vztahi ve veřejném sektoru a vysvětlením výpočtu
ekonomických vkazatelů hodnocení. Druhá část se zaněfuje na nastínění situace investora
a popis konkrétního investičního projektu' Investorem je v tomto případě menší obec
s omezeným rozpočtem. Finanční situace obce je zprdcována v kapitole Hospodďení obce
atázomě demonstrovánana grďech vychánejícíchzúdaj&Závěrečných účtů obce posledních
čtyř let. Teoretické poznatky jsou aplikoviíny na praktický případ veřejné zakázky na stavební
práce',Sportovního areálu Ludkovice...

Třetí část je řešena čistě z praktického hlediska' Studentka ve své práci využila aplikace
eCBA pro souhmné znánomění vysledků a podložení vyjádřených závěr&. V aplikaci byly
zpracoviny tři typy možnosti financování projektu, jejich dopad na investora a projekt
souhrnně. Cíle práce bylo dosaženo pomocí výstupů zvoleného pfogramu' graÍického
vyjádření a slovního komentďe. Praktická část je podložena přehlednými gra&' tabulkami
a fotografiemi současného stavu stavby.

Skutečnost, že investiční projekt je ve fáni DSP ukazuje, Že studentka prokánala velmi
dobrou znalost stal.u investora a orientaci. v projektu. To se promítlo hlavně v určení
ťrnančních toků provozu a nrákladů na financovánt. Z uvedených témat považuji
za nejpřínosnější možnost práce s celorepublikově využívaným softwarem eCBA.

Z celkového pohledu je diplomová práce zpracovánahomogerrně, kvalitně a zodpovědně,
po obsahové i formální stránce je srozumiteln4 bez závažnýcIt chyb a nedostatků. Práce
zodpovídá na zásaďní otázky problematiky zadáru a ve výsledku působí jako funkční celek.
Výstupy diplomové práce mohou bý přínosem pro investora. Diplomovou práci doporučuji
k obhajobě.

Doporučuji odpovědět na t5rto otžvky:

Jak byly stanoveny příjmy avýdaje spojené s provozem investičního projektu?
Z jakého důvodu byly vybrrány tyto tři konkrétrrí typy financováni projektu?
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