
                                
 

 
 

 

Katedra sociologie 

1 
 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Posudek vedoucího práce 

 

Autor práce: Markéta Cápíková 

Název práce: Finanční hodnocení investic 

Autor posudku: Martina Sieber 

Návrh klasifikace práce: výborně 

 

Základní charakteristika práce. 

Bakalářská práce se věnuje obnovitelným zdrojům a oceňování investic do zajištění využívání solární 

energie. Práce představuje vysoce aktuální téma a současně vysoce kontraverzní téma, vzhledem 

k tomu, že se dotýká využití alternativní zdrojů energie.  

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jednoznačně definovaný cíl: „zhodnotit investici do solárních kolektorů umístěných na 

rodinný dům. Zjištěné poznatku mohou pomoci při rozhodování o tom, zda realizovat či zamítnout 

danou investice.“ Dále si studentka položila hypotézu: „za předpokladu získání dotace od státu bude 

čistá současná hodnota projektu (se zahrnutím vlivu financování)“. Závěry jsou předloženému cíli 

zcela adekvátní. 

 

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Ano. 

 

 

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 

text konzistentní celek? 

Práce je zajímavým a čtivým dílem, ve kterém jsou jednotlivé části pojaty přiměřeně, jejich proporce 

jsou vyvážené a jako celek působí bakalářská práce konzistentním dojmem.  

 

Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 

strukturu? 

Ano. 
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OBSAH PRÁCE 

 

Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 

autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

Teoretická část práce komplexně vysvětluje problematiku ocenění projektů a hledání proměnných 

nutných pro naplnění zvolených modelů. Lze vyzdvihnout poslední kapitolu teoretické části 

(konkrétně kapitolu 5), kde studentka velmi zajímavým způsobem představila obnovitelné zdroj 

energie. Veškerá představená témata jsou zcela relevantní a hloubka i šířka jsou adekvátní tématu 

práce. Studentka prokázala při svém samostatném zpracovávání této části velmi dobré porozumění 

problematiky.  

 

Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 

práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

Studentka vysvětlila jak předpoklady modelu, tak i způsob propočtu kriteriální proměnné na velmi 

dobré úrovni. Výklad je pochopitelný, prezentace jak dílčích propočtů, tak i interpretace výsledků 

jsou na výborní úrovni.  

Z hlediska metodologického je možné položit jedinou drobnou výtku, a to k využití aproximace tržní 

hodnoty některých proměnných hodnotou účetní.  

 

Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 

provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 

otázek, naplnění cílů práce). 

Ano.  

 

 

 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 

 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 

znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 

seznam literatury atd.) 

Práce je po stránce rozsahu přiměřená. Stejně tak lze pozitivně hodnotit i formální náležitosti 

zpracování. 

 

 

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 

literatura, datové zdroje, práce je zpracována v návaznosti na obsáhlou rešerži literatury (což je 

patrné ze samotného textu). 

Studentka pracovala při tvorbě své bakalářské práce s přiměřeným seznamem zdrojů. 

 

Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Jak grafická úprava, tak i stylistická úroveň práce je na dobré úrovni. 
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Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Práce je jak po věcné, tak i formální stránce velmi dobrá. Studentka pracovala velmi aktivně a 

samostatně.  

  

Otázky a náměty k obhajobě 

1) V práci jste zjistila, že hlavním rizikovým faktorem celého modelu hodnocení je cena elektrické 

energie. Při jaké ceně je již podobný solární panel efektivní (za předpokladu dnešní úrovně dotační 

politiky státu)? Při jaké ceně je solární panel efektivní za předpokladu nulové dotace? 

2) Jakým způsobem ovlivňuje poloha domu, případně podoba střechy efektivnost dané investice? 

 

Datum:  

 

Podpis:  


