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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stanovení cíle práce a míra jeho 

naplnění 
 X      

Logika struktury práce  X      
Hloubka provedené analýzy vč. 

nároků na podkladové materiály 
  X     

Práce s českou literaturou včetně 

citací 
X       

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
X       

Využitelnost návrhů  

a doporučení 
 X      

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
X       

Stylistická úroveň  X      

 

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 

Diplomantka v teoretické části práce analyzuje a porovnává možnosti, které skýtají různé metody hodnocení 

veřejných projektů. V závěru provádí analýzu SWOT pro výběr metodiky hodnocení pro konkrétní investiční 

projekt. Na základě této analýzy vybírá pro praktickou část práce dvě metodiky, které použije na hodnocení 

zvoleného investičního projektu a výsledky obou metod porovnává v závěru práce. V praktické části při 

hodnocení pomocí metody CBA vyčísluje finanční náklady a současně i finančně hodnotí společenské přínosy 

(např. zlepšení zdravotního stavu obyvatel, oživení turistického ruchu, vliv na životní prostředí), které projekt 

přinese. Tato část metody CBA je obecně nejnáročnější a zároveň má nejvyšší vliv na výsledné hodnocení. 

 

Hlavní negativa práce: 

Pro přesnější stanovení socioekonomických dopadů realizace projektu cyklostezky Hradec Králové – Kuks 

v rámci CBA by bylo v práci vhodně provést detailnější analýzu cílových skupin. Cyklostezka není využívána 

pouze k rekreačním účelům, ale také lidmi ze spádových obcí velkých měst (Hradec Králové, Jaroměř) pro 

každodenní dojíždění do zaměstnání a škol. K významným beneficientům projektu tak patří např. i samospráva 

měst neboť dochází ke snížení nároků na výstavbu nových parkovacích ploch v těchto spádových městech.   

 

Otázky k obhajobě (1-2): 

V práci využíváte metody CBA a WTP. Charakterizujte stručně jejich slabé stránky.  

 

Práce    JE
2
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
3
: Výborně minus 

 

V Hradci Králové dne 26. 5. 2015       Podpis oponenta: 

                                                 
1
 Údaj je významný pro posouzení vztahu oponenta k tématu práce. 

2
 Nehodící se prosím škrtněte. 

3
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


