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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 X  

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň  X   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 

 
Připomínky a otázky k obhajobě:  
      Hlavní cíl diplomové práce byl splněn. Dostačujícím způsobem byla popsána teorie 
investičního procesu, metody hodnocení ekonomické efektivnosti podnikových investic  
a možnosti jejich financování. Teoretické poznatky byly aplikovány na konkrétní investiční 
akci ve vybraném podniku. Jednalo se o akci malého rozsahu, takže nároky na podklady  
a hloubka ekonomického hodnocení investice odpovídaly tomuto charakteru. Podrobněji byly 
zpracovány možnosti financování akce bankovním úvěrem. Pozitivně lze hodnotit komparaci 
nabídky úvěrů čtyř bank a srovnání úvěru s leasingem. V tom je největší klad diplomové 
práce. 
 
 Otázky :     
    1.  Pro ekonomické hodnocení  investiční akce byla použita metoda vnitřního výnosového 
         procenta. Kterou další metodu (statickou nebo dynamickou ) byste použila pro širší   
         zhodnocení efektivnosti investice a proč? 



 
2. Změnilo by se hodnocení financování dané investiční akce (pořízení automobilu),     

kdyby se použil operativní leasing místo uvažovaného finančního leasingu?  
           V čem by byly nejvýznamnější změny? 
 
Práce  je  doporučena k obhajobě.    
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