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Diplomová práce Finanční analýza a ekonomické hodnocení investičního projektu je
vypracována v rozsahu 80 stran. Cílem diplomové práce je finanční a ekonomická analýza
konkrétního investičního projektu.

V teoretické části diplomantka vymezuj e základní pojmy vážící se k dané
problematice. Hlavně se soustředí na vysvětlení a popis pojmů - životní cyklus projektu,
studie proveditelnosti, financováni projektu a ekonomická analýza soukromých investičních
projektů.

V úvodu praktické části diplomové práce se diplomantka zaměřila na popis a analýzu
finanční situace konkrétní firmy - Slovak Telekom a.s .. Je na zvážení, zda by popisovaná
organizační struktura dané firmy v kapitole 6.1.1 nemohla být vyjádřena i formou
přehledného obrázku. Diplomantka zjistila, že firma je v dobré finanční situaci, tak aby mohla
dále investovat do rozvoje telekomunikační sítě za použití pouze vlastních zdrojů.

Dále nás diplomantka seznamuje s konkrétním investičním projektem - napojení nové
optické sítě pro obytné domy v lokalitě Čadca - sídliště Kýčerka a následně provedla
ekonomickou analýzu. Zde velmi správně vybrala, pro hodnocení ekonomické efektivnosti
daného projektu, metodu čisté současné hodnoty a diskontovanou dobu návratnosti.

V závěru diplomantka usoudila, že navrhovaný investiční projekt je výrazně efektivní
i přes to, že Slovak Telecom a.s. nenabízí nejlepší služby za nejvýhodnější ceny, ale jen díky
tomu, že v této lokalitě nemá konkurenci.

S tím také souvisí i má doplňující otázka:
Ve své práci jste uvažovala, že se k této nově budované síti připojí 50% všech

domácností v dané lokalitě a vyberou si tu nejdražší službu. Máte tento svůj předpoklad
podpořený například statistickou analýzou nebo dotazníkovým šetřením? I přesto, že
v praktické části provádíte i citlivostní analýzu, kde uvažujete i s o 20% nižším možným
připojením domácností, stále mě připadá váš předpoklad hodně optimistický.

Práce je po obsahové i po formální stránce dobře zpracovaná. Mám jen malou
negativní připomínku k občasnému použití slovakismů v textu praktické části. Diplomantka
splnila zadání diplomové práce, předvedla dostatečné teoretické znalosti, které následně
uplatnila při zpracování praktického úkolu. Z tohoto důvodu doporučuji diplomovou práci
k závěrečné obhajobě.
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