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Název práce: Finanční hodnocení investic 

Autor posudku: Martina Sieber 

Návrh klasifikace práce: výborně 

 

Základní charakteristika práce. 

Bakalářská práce se věnuje hodnocení investičního projektu do zřízení svatebního salonu Wedding 

Day v obci Lukavice v Pardubickém kraji. Práce má přirozeně aplikační charakter, i přesto lze 

vyzdvihnout precizně zpracovanou teoretickou část.  

 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 

 

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

Studentka si určila jednoznačný cíl práce v podobě: „stanovení hodnoty investice do svatebního 

salonu v obci Lukavice.“ Hypotéza práce je již definována poněkud vágněji, ale stále ještě 

uchopitelně: „finanční hodnota podniku je kladná“. Závěry práce jsou adekvátní předneseným cílům i 

hypotéze. 

 

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 konzistentním dílem, jejíž vzájemná proporce teoretické a praktické části je zcela vyvážená. 

Struktura obou částí se vzájemně doplňuje.  

 

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 má optimální jak hloubku, tak šířku. Ukazuje, že autorka po teoretické stránce 

obsáhla celou šíři zvoleného tématu. V oblasti hodnocení investic nelze očekávat na úrovni 

bakalářských prací velkou míru originality, nicméně na druhou stranu představený kompilát čtivě 

představuje vhled od celé problematiky. 

Jedinou vážnější výhradou je název kapitoly 2, jelikož spojení pojmu „filozofie“ a „oceňování 

podniků“ je zcela nevhodné, dalo by se říci, že i k prvnímu z nich neuctivé.   

 

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

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

Empirická část práce je taktéž zdařilá. Studentka provedla čtenáře celým procesem hodnocení svého 

projektu. Prezentované tabulky vhodně doplnila textem. V bakalářské práci jsou zvoleny adekvátní 

metody a ty jsou následně i správně použity. Na straně 55 jsou prezentovány výsledky projektu, které 

mohly být více podpořeny textovým komentářem.  

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,…) 

Studentka při práci využila přiměřený rozsah literatury, jak je patrné z uvedeného seznamu zdrojů 

literatury i ze samotného textu.  

Lze vytknout, že ne všechny použité vzorce v práci jsou doplněny i své zdroje. 

 

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

příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce je po jazykové, stylistické a grafické stránce na přiměřené úrovni. 
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Další poznámky 

 

 

 

Celkové hodnocení práce 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ prací. Práci doporučuji k obhajobě.   

  

Otázky a náměty k obhajobě 

1) Jaké rizikové parametry považujete pro Vámi hodnocený projekt za nejvýznamnější a jaké lze 

navrhnout opatření, abychom jim předešli či snížili jejich dopad? 

2) Jak Vámi předkládaný typ podnikání může ovlivnit vývoj demografické křivky? 

3) V tabulce 2 máte cenové rozpětí cen půjčovného. Jakou průměrnou cenu jste uvažovala při 

kalkulaci tržeb za půjčovné? 

4) Uvádíte, že Vaše ceny budou spíše vyšší. Jak byste ještě mohla snížit ceny pronájmu šatů, aby bylo 

možné hodnocené podnikání ještě považovat za smysluplné?  

 

Datum:  

 

Podpis:  


