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Hodnocení diplomové práce 

Jméno a příjmení studentky:  Bc. Martin BOROVSKÝ 

Téma diplomové práce:  Ekonomické zhodnocení investičního záměru 

Rok obhajoby: 2017 

Studijní obor:    Ekonomika a řízení v oblasti surovin 

Škola, fakulta:   VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta 

Institut:   Ekonomiky a systémů řízení 

 

1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním členěna do sedmi kapitol, včetně úvodu  

a závěru. Cílem diplomové práce bylo provést ekonomické zhodnocení dvou variant 

investičního záměru, kterým je zrychlení najíždění plynových turbín. 

Po úvodní kapitole student charakterizoval akciovou společnost ČEZ, a.s., která uvažuje 

o realizaci uváděného investičního záměru. Třetí kapitola je zaměřena na vymezení 

základních pojmů z oblasti investic.  

Praktická část diplomové práce je obsažená v kapitole čtvrté až šesté. Čtvrtá kapitola je 

popisem současného stavu, tj. obsahuje popis paroplynového cyklu, plynové turbíny 

a výměníku. Pátá kapitola popisuje investiční záměr, resp. jeho dvě varianty. Šestá 

kapitola obsahuje zhodnocení investičního záměru pomocí čisté současné hodnoty, 

vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti. 

V závěru je shrnuta náplň diplomové práce. 

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Student splnil cíle stanovené v zadání práce, ale s výtkami uvedenými v bodu 5 tohoto 

posudku.  

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 

Student zpracovával diplomovou práci průběžně, práci pravidelně konzultoval. 

Připomínky student zpravidla ihned zapracoval do textu práce, ale některé připomínky 

musely být studentovi sdělovány opakovaně. Student prokázal schopnost samostatně řešit 

zadaný problém. 
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4. Hodnocení formální stránky. 

Po formální stránce byly v diplomové práci shledány následující nedostatky: 

 nesprávné psaní čísel a jednotek k nim se vztahujících (např. str. 42, 48); 

 nejednotné používání interpunkčních znamének u textu psaného v odrážkách. 

Po jazykové stránce nebyly v diplomové práci shledány vážné nedostatky. Avšak kapitola 

3.1 týkající se investičních projektů je stylisticky „šitá horkou jehlou“. 

5. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

V práci byly shledány následující nedostatky: 

 Seznam zkratek je neúplný. Chybí vysvětlení zkratek, jako např. ČEZ, OZ, AD; 

 nejednotné psaní, resp. vysvětlení, zkratek v Seznamu zkratek (např. zkratka GT, 

HRSG, MS); 

 v Seznamu literatury student neuvádí jako použitý citační zdroj svou vlastní 

bakalářskou práci; 

 str. 6, Tabulka 1: U ukazatele ROIC a ROE chybí hodnota v roce 2016. Celkově je 

komentář k tabulce nepřesný a neucelený; 

 str. 16: poznámka pod čarou nemá logický smysl; 

 student v praktické části pro zhodnocení investičního záměru používá pouze 

metodu čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti, 

přičemž v praktické části uvádí i další metody hodnocení investic.  

 str. 51, tabulka 4: student uvádí, že zisk po zdanění je od 2. roku nulový. Toto 

tvrzení je nesprávné, jedná se o záporné hodnoty. 

6. Jaký je způsob využití práce? 

Práce je vhodným orientačním podkladovým materiálem pro vedení společnosti ČEZ, a.s. 

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů 

Dle „Protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů“ byla nalezena 30% celková 

podobnost se všemi nalezenými dokumenty. Jedná se o shodu v: 

 kapitole druhé, která se týká charakteristiky společnosti; 

 kapitole třetí, která je teoretického rázu a je zaměřena na vymezení pojmů z oblasti 

investic; 

 kapitole čtvrté, která je zaměřena na popis paroplynového cyklu, plynové turbíny a 

výměníku. Zde se jedná o shodu s autorovou bakalářskou prací, kterou zpracovával 
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na téma „Vliv ceny zemního plynu, elektrické energie a emisních povolenek CO2 

na možnost provozu paroplynové elektrárny“. 

8. Celkové hodnocení závěrečné práce. 

V rámci obhajoby diplomové práce student odpoví na následující dotazy: 

 Jaké odpisy (daňové, účetní) jste použil při výpočtu ČSH? Doložte v rámci 

obhajoby diplomové práce výpočet odpisů. 

 Kdy dojde k realizaci investičního záměru? 

 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě před státní 

zkušební komisí. 

Závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm „dobře“. 

 

 

        …………………………………… 

            Ing. Markéta Rolčíková, Ph.D. 

 

V Mostě, 5. května 2017 


