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Autor práce: Kateřina Kolomá 

Název práce: Finanční hodnocení investice 

Autor posudku: Josef Vlček 

Návrh klasifikace práce: velmi dobře 

 

Základní charakteristika práce. 

Bakalářská práce se zabývá aplikací teoretických poznatků v rámci případové studie. 

 

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Cíl práce je v textu prezentován ve dvou rovinách. Na str. 9 „Cílem práce je stanovit hodnotu 

investice do svatebního salonu v obci Lukavice.“ Investice je vklad kapitálu (obětování jisté dnešní 

hodnoty). Na str. 44 je konstatováno „vkládám vlastní kapitál ve výši 650 000 Kč“, aniž by výše této 

částky byla zdůvodněna. V závěru je uvedeno: „Cílem této práce bylo zhodnocení konkrétního 

investičního projektu…“ (str. 58) Z textu práce vyplývá, že toto je skutečný cíl. 

Autorka staví sama sebe do role investora a rozhoduje, zda by založení svatebního salonu „měla 

zrealizovat, případně zamítnout“. V závěru je doporučena realizace projektu (str. 59), ale zároveň 

jsou zde uvedena jeho rizika. Potvrzení hypotézy je možné přijmout, pokud hospodářský vývoj v ČR 

bude odpovídat stanoveným předpokladům. 

 

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

Postup řešení není v práci specifikován, ale lze jej identifikovat z obsahu práce. Východiskem jsou 

metody hodnocení efektivnosti investic a rozbor tržního prostředí. Analytická část je postavena na 

jejich aplikaci v rámci konkrétního příkladu. 

 

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

text konzistentní celek? 

Práce obsahuje 17. kapitol a v obsahu není rozdělení na části zřejmé. V textu je na str. 10 nadpis 

„Teoretická část“ a na str. 37 „Praktická část“. Text představuje konzistentní celek a dobře se čte. 

Pouze oznámení uvedené ve třinácté kapitole (má čtyři řádky) mělo být zařazeno do výkladu jiným 

způsobem. 

 

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

strukturu? 
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Posloupnost výkladu je v souladu s aplikačním přístupem – umožňuje sestavení 

finančního plánu a zhodnocení investičního projektu. 

 

 

OBSAH PRÁCE 

 

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

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

Autorka se dobře orientuje v odborné literatuře, svědčí o tom nejen výběr metod hodnocení 

efektivnosti investic, ale i její doprovodný komentář. Vzhledem k posloupnosti výkladu v praktické 

části by asi bylo vhodnější vyložit na začátku teoretické části východiska projektu (analýza trhu, 

marketing…). 

 

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

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

Praktická část svědčí o komplexním přístupu autorky. Modelová data korespondují s praktickými 

zkušenostmi kolegyně Kolomé (například tržby) a jejich zpracování je provedeno na základě metod 

vyložených v teoretické části. 

 

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). 

Stanovený cíl práce byl splněn a hypotéza byla verifikována. Autorka dokázala stanovit hodnotu 

investičního projektu. 

 

 

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.) 

Rozsah práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Citace jsou v souladu s normou, 

jen na str. 40 u počtu potenciálních zákaznic chybí zdroj. 

 

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

literatura, datové zdroje,…) 

Seznam použitých zdrojů odpovídá úrovni bakalářské práce, cizojazyčná literatura není v přehledu 

pramenů uvedena. 
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Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, 

označení příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Odpovídá požadovaným standardům. 

 

 

Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Bakalářskou práci Kateřiny Kolomé doporučuji k obhajobě. 

 

  

Otázky a náměty k obhajobě 

 Porter na základě svého modelu pěti konkurenčních sil vymezil možné konkurenční strategie, 

která z nich by byla vhodná pro váš salon? 

 Na str. 41 popisuje nabízený produkt. Charakterizujte nabídku salonu v rámci tzv. 

komplexního pojetí produktu. 

 V závěru je konstatováno, že „se jedná o poměrně rizikový projekt“ (str. 59). Charakterizujte 

největší rizika. 

 

Datum: 4. června 2016 

 

Podpis:  

 


