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Výborně 
Velmi 

dobře 
Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce  x    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    

Hloubka provedené analýzy  x   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    

Formulování vlastních názorů diplomantem x    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    

Stylistická úroveň práce 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 (uveďte na druhou stranu 
posudku).  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 

1) Jaké faktory mohou ovlivňovat budoucí očekávané peněžní příjmy plynoucí 
z provozu vybudované investice? 

 
2) Vysvětlete, proč je použití cizích zdrojů financování investic pro firmu 

výhodnější, než užití zdrojů vlastních. 
 

3) Proč je dle Vašeho názoru stávající způsob zajištění VZV formou nájmu pro 
firmu FENESTRA WIEDEN, s.r.o. „neefektivní a dále nežádoucí“? 

 
 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  VÝBORNĚ              
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Diplomant zpracovával zvolené téma samostatně s využitím odborné literatury a svých znalostí 

z oblasti finančního řízení podniku a finančního controllingu nabytých v průběhu studia. Tento 

teoretický základ doplnil prostudováním četných interních podkladových materiálů a zpracováním 

informací získaných během konzultací ve vybraném výrobním podniku. 

 

Diplomová práce je standardně zpracována v teoretické i praktické rovině a je rozdělena do pěti 

kapitol. První tři jsou věnovány teoretickým aspektům problematiky investic s důrazem na 

investiční projekty a na metody hodnocení efektivnosti investic. Další dvě části jsou zpracovány 

v rovině praktické.  Po uvedení nezbytné charakteristiky vybrané výrobní společnosti je hlavní 

důraz kladen především na analýzu a hodnocení efektivnosti dvou konkrétních investičních záměrů, 

jejichž realizaci podnik plánuje. Zjištěné výsledky četných vlastních propočtů souvisejících s oběma 

posuzovanými investičními variantami uspořádal diplomant do tabulek a opatřil vysvětlujícím 

komentářem.  Na závěr je provedeno shrnutí výsledků včetně komparace obou investičních záměrů 

a předložení vlastních doporučujících návrhů pro podnik. 

 

Diplomová práce má z hlediska zvoleného tématu vyhovující strukturu, je přehledná a po stylistické 

i formální stránce je na velmi dobré úrovni. Drobnou připomínku mám pouze k absenci většího 

počtu cizojazyčných zdrojů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti mohu konstatovat, že 

diplomová práce je na odpovídající úrovni a plně vyhovuje kladeným požadavkům. 

 

 

 

 

 

 


