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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Petr Jeřábek 

Číslo studenta:  E13175 

Název bakalářské práce:  Metody hodnocení investičních projektů 

Cíl práce: Cílem práce je ohodnotit s využitím zvolených metod vybrané investiční projekty. 

Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Slavíček, Ph.D. 

Studijní program: Ekonomika a management 

Akademický rok: 2016/2017 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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Ostatní připomínky k práci 
Student při přepracování bakalářské práce postupoval samostatně podle připomínek komise. V práci je na 
základě celé řady hodnotících metod posuzován reálný investiční projekt společnosti podnikající v kamionové 
dopravě, což hodnotím kladně. Drobnou výhradu mám k tomu, že autor nečísluje použité vzorce, což by podle 
mého názoru text činilo přehlednější. 

Otázky a náměty k obhajobě 
Jaká je podle vašeho názoru rizikovost dané investice? Co považujete za největší rizikové faktory? 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: velmi dobře 
 

V Pardubicích 29. 8. 2017 

Podpis  ..................................................................  
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