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Jméno diplomanta: Bc. Jiří Novák

Název diplomové práce: Posouzení efektivnosti nekomerčního investičního projektu
pomocí metody CBA

cíl práce: Definovat pojetí nekomerčních investičních projektů. Analyzovat metody
vyhodnocení investičních projektů, pozornost věnovat metodě cost_benefit analýza (cBA).
V rámci případové studie zkoumat potenciál této metody posoudit efektivnost
nekomerčního investičního projektu.

Jméno vedoucího diptomové práce: Ing. Martina černíková Ph.D.

Výborně Velmí
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a jejich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analýzv x
II. Hodnocení strukturv a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použiÚch pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úorava oráce (text' tabulkv' orafu) x
Stvlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů,
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

Diplomant si zvolil velmi aktuální téma, protože význam investičních projektů, které nejsou zaměřeny
pouze komerčně, vzrůstá. ovšem rozdělení investičních projektů na komerční a nekomerční je v praxi
velmi problematické - i tzv' komerční projekt přináší nějaký benefit nemonetární povahy (např' v podobě
moderní technologie, která zatěžuje méně životní prostředí).

V úvodních kapitolách práce diplomant na základě teoretických rešerší odborné literatury srozumitelně a
přehledně zpracoval určité definice nekomerčních projektů, metody hodnocení investičních akcí a dále se
v práci zaměřil na metodu cost benefit analýzy, která je vhodná především pro hodnocení projektů
v oblasti neziskové. V praktické části práce vypracoval diplomant na základě sých nabyých zkušeností
případovou studii hodnocení nekomerčního investičního záměru metodou CBA. Postupoval v souladu
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s nastudovanou metodikou, nicméně z analýzy nejsou známá některá fakta, nejsou dostatečně zahrnuý
nemonetární přínosy investiční akce a chybí jednoznačné vyhodnocení a závěry' Tyto nedostatky
celkovou kvalitu studie vyrazně snižují' Po formální stránce byla diplomová práce zpracována v souladu
s předpisy, citační aparát odpovídal práci tohoto ýpu' Domnívám se, že práce se zdroji, zejména
zahraničními, mohla být využita v širším měřítku.

otázky k obhajobě diplomové práce:
t zjákých inřormaci ve své studii vycházíte? Vy u všech tabulek uvádíte, že se jedná o
vlastní zpracování. opíráte se o interní materiáIy poskytnuté z občanského sdružení
hokejový klub Lomnice nad Popelkou?

2. Na straně 51 uvádíte nemonetární přínosy investiční akce. Jakým způsobem jste je
zakomponovat do cetkového hodnocení přijatelnosti této akce?

3. Můžete blíže popsat využití metody náhražkových cen pro ocenění efektu růstu kvality
ledu?

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji kIasifikovat stupněm: VELMI DoB
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