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Studentka se ve své práci na téma "Analýza socio-ekonomických efektů výstavby dopravní
infrastruktury" zaměřila na analýzu ekonomické efektivnosti projektů a měření vlivu změn
vstupních proměnných na hodnoty kriteriálních ukazatelů NPV, IRR a indexu rentability.

V teoretické části vysvětlila nákladově výstupové metody, které jsou využívány
pro ekonomická hodnocení investičních projektů veřejného sektoru. Podrobněji pojednala
o významu a provedení analýzy nákladů a užitků (CBA), dále se věnovala specifické
metodice CBA v rámci programu HDM-4, který je využíván ŘSD ČR pro stanovení
ekonomické efektivnosti projektů silniční infrastruktury v České republice.

Metodické poznatky aplikovala na výpočtech ekonomické efektivnosti modelového projektu
výstavby a rekonstrukce silnice 1. třídy. Na základě kalkulačního vzorce stanovila CF projektu
v nulové i investiční variantě. Rozdílové CF obou variant, pak správně použila jako vstup
do výpočtů ukazatelů NPV, IRR a BC. Za velmi přínosné považuji využití analýzy citlivosti
pro zjištění přínosu jednotlivých skupin vstupních proměnných na výši výsledných ukazatelů.
výstup, který vede ke zjištění, že největší význam v projektu představují "přínosy snížení
cestovního času", je relevantní a je v souladu se zjištěními i ve vědeckých studiích.

Bakalářská práce obsahuje celkem 40 stran textu a splňuje věcné, metodické i formální
požadavky na závěrečnou vysokoškolskou kvalifikační práci .

•
Studentka prokázala ~ teoretické části potřebné znalosti řešené problematiky a praktickou
aplikaci provedla v zadaném rozsahu. Bakalářskou práci Michaely Rudolecké doporučuji
k obhajobě.

V rámci obhajoby doporučuji, aby studentka vysvětlila své tvrzení týkající se doby hodnocení
projektů silniční infrastruktury dle metodiky ŘSD ČR na str. 26 "Standardní doba analýzy je
30 let od uvedení stavby do provozu včetně doby výstavby projektu ti.

V Brně dne 4.6.2015
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