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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Jana VELEBOVÁ 

Název diplomové práce: Plánování a analýza investic ve vybraném podniku 
 
Cíl práce: Zhodnocení průběhu investičního procesu ve vybrané společnosti a  
                  provedení komplexní charakteristiky realizované investice. 
 
Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Radana Hojná, Ph.D. 

 
 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) Kterou z investičních strategií  (viz magický trojúhelník investování – str. 27) byste 
doporučila společnosti SpofaDental? 

 
2) Vysvětlete, proč jste při výpočtu čisté současné hodnoty použila jako úrokovou míru i 

hodnotu ROE a uveďte, z jakých účetních výkazů jste při výpočtu tohoto ukazatele čerpala. 
 

3) Jaký vliv na investiční proces ve společnosti by podle Vašeho názoru mohlo mít provádění 
postauditu investičních projektů?  

 
 
Práci doporučuji – nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  VÝBORNĚ – MINUS  
 
 
Datum: 18. 1. 2016                                                      .....……………………………………..... 
                                                                                   Podpis vedoucího diplomové práce 
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Diplomantka přistupovala ke zpracování diplomové práce velmi zodpovědně a zvolené 

téma vypracovala v teoretické i praktické rovině. Práci vykonávala samostatně s využitím 

svých znalostí nabytých v průběhu studia, s použitím odborné literatury a interních 

materiálů a konzultací s odpovědnými pracovníky společnosti.  

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž první čtyři jsou věnovány 

teoretickým aspektům souvisejícím s danou problematikou. Stěžejní část diplomové práce 

představuje pátá kapitola, v níž je podrobně propracována charakteristika vybrané 

společnosti a popsán proces plánování investic a obvyklý průběh realizace investičního 

procesu. Tento proces je následně demonstrován na konkrétní realizované investici. 

Diplomantka na tomto místě provedla propočet efektivnosti dané investice pomocí vhodně 

zvolených  metod a předložila vlastní návrhy, které by podle jejího názoru mohly vést ke 

zkvalitnění průběhu investičního procesu v podniku. V této pasáži se objevují drobné 

nepřesnosti – např. při výpočtu čisté současné hodnoty investice je uvedena nevhodná 

modifikace příslušného vzorce  s tím, že výpočet čisté současné hodnoty je proveden 

správně. 

I přes tuto připomínku je možno konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje 

předepsané požadavky, a proto doporučuji její obhajobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


