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Bc. Zuzana Tomsová
Analýza nákladů a užitků vybraného investičního projektu
Cílem práce je analýza nákladů a užitků vybraného investičního projektu
konkrétního podniku. Součástí analýzy bude vymezení metodického
postupu metody CBA, metodiky pro stanovení ekonomické efektivnosti a
finanční proveditelnosti. Dále bude provedeno následné vyhodnocení
ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti vybraného investičního
projektu.
Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma hodnocení ekonomické
efektivnosti a finanční proveditelnosti investičního projektu s využitím Analýzy nákladů a
užitků. Kromě vymezení teoretických východisek metody CBA, jejího významu a jejích
jednotlivých kroků se práce zaměřuje na praktickou aplikaci této metody na vybraný
investiční projekt. Cíl práce lze hodnotit jako průměrně obtížný.

Diplomová práce je členěna přehledně a její části na sebe logicky navazují. Obrázky,
tabulky i přílohy práce jsou zpracovány v požadované kvalitě a účelně doplňují provedenou
analýzu. Oceňuji plynulé provázání teoretických východisek zvolené problematiky s aplikační
částí práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu je podpořeno přehlednými výpočty
jednotlivých kriteriálních ukazatelů. V rámci kalkulace nákladů a výnosů zvoleného projektu
oceňuji aplikaci citlivostní analýzy, která bývá u analýz CBA mnohdy opomíjena.
Studentka pracovala v průběhu zpracování diplomové práce samostatně a látku
průběžně konzultovala s vedoucím práce.
Na základě výše uvedeného hodnocení práce diplomovou práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.

V rámci diskuse doporučuji položit následující dotazy:
1) Na základě čeho zvolila autorka procentuální hodnoty u změn nákladů a přínosů
v rámci citlivostní analýzy? Jaké konkrétní faktory mohou zmiňovaný růst nákladů a
pokles užitků u daného investičního projektu způsobit?
2) V diplomové práci jsou zmíněny tzv. „neocenitelné přínosy“. Uveďte metody, které se
obecně mohou využít ke kvantifikaci právě obtížně kvantifikovatelných užitků
investičních projektů.
3) Uveďte přínosy realizace zvoleného investičního projektu pro město Holice.
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je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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