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Ing. Jitka Zíková
Podniková ekonomika a management

Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního
projektu

Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.
FEK ZČU v Plzni

Jméno studenta:

Studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitel - oponent:

Podnik - Íirma:

Kritéria hodnocení: (1 nejlepšío 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definovaní cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykov é zpracov ání práce (skladba vět' gramatika)
F) Formál ní zpracov ání práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbomou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizim jazyce

o Celkový postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm : 
l

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

ZapÍínosy práce |ze povůovat praktické uplatnění získaných výsledků a praktický zák|adpro
kvantifikaci efektivnosti investičního projektu. Hodnotu práce sniŽuje mnoho formálních nedostatků'

oběasné použivéní zastara|é terminologie a překlepy. Autorka v práci využívámetodu CAPM, ale

chybně uvádí její název ''CAMP''. Za nedostatek praktické ěásti práce lze považovat predikci tržeb,
která není dostatečně podložena. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm DoBřtE.
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otán|ry a připomínky k blžšímu vysvěttení při obhajobě:3

l. Pokuste se posoudit, zdaby dokánalo české zemědělství fungovat bez dotaci.

2.Považujete dotační financování českých zemědělců v rámci Evropské lrtie za dostatečné?

V Plzni, dne 21. 12. 2016

Metodické poznáml<y:

' Kliknutím na pole lyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.

' Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň' odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.

' otazk1, a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhaj obě - dvě aŽ tÍi otázky .

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČIJ rcjpozději do termínu stanoveného katedrou
(viz stránky katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu).


