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Hodnocení práce 

Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Přístup studenta k řešení problematiky je dle názoru oponenta správný a v souladu 

s trendy posledních let. Postup řešení je rovněž aktuální, zahleňuje současné metody a modely   

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výsledky a závěry práce mají praktické využití pro analyzovanou firmu. Management 

firmy, dle názoru oponenta, může využít metody, závěry a hodnocení. Praktické je především 

shrnutí a přehled metod hodnocení.    

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Diplomová práce odpovídá všem normám a zásadám zpracování  

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Práce je klasicky strukturována. Teoretická část (literární rešerše) definuje pojmy a 

investice. Dle názoru oponenta by mohly být použity lehce novější zdroje, např. Valach, 

1996). Další části práce „Analýza vozového parku vybraného podniku“ je velmi přehledně 

zpracována a je patrné, že se student podrobně věnoval této části. Třetí a čtvrtá část práce je 

pak komplexním vyústěním teoretického základu.     

 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Předložená diplomová práce je práce na aktuální a zajímavé téma. Student prokázal 

velmi dobrou orientaci v této problematice. Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni, 

přehledně a srozumitelně.  

Otázky oponenta jsou následující: 



a) Na straně 14 uvádíte (cituji) : „Základním rysem investic do vozového parku je to, 

že se jedná o nákladové investice, a proto podniku přímo nikdy nebudou generovat 

zisk“. Prosím o vysvětlení, proč nebudou investice generovat zisk. 

b) Jaká je reakce společnost Geis CZ s.r.o. na výsledky a návrhy diplomové práce? 

  

 

Práci klasifikuji stupněm:  A - výborně 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 27. 5. 2019 

……………………………….. 

        Jiří Alina 


