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Popis práce:
Diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením projektu optimalizace silniční infrastruktury.
Cílem práce je vymezit problematiku ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a
jejich specifik V analytické části popisuje tématiku veřejného sektoru, životní cyklus projektu,
nákladové výstupové metody a hodnocení dopravní infrastruktury. V praktické části je provedena
ekonomická analýza projektu v původní variantě a v případě pozastavení projektu na jeden rok. Dále
jsou provedeny analýzy hodnocení, a to citlivostní a kvantitativní analýza pro obě varianty.
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Připomínky a dotazy k práci:
Student zadání diplomové práce splnil. Práce je logicky sestavena od obecných informací z oblasti
veřejného sektoru přes ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů až po konkrétní
aplikaci způsobů ekonomického hodnocení veřejného investičního projektu silniční infrastruktury I/4
v úseku Nová hospoda – Strážný.
Textová části i část příloh je zpracována podrobně a přehledně. Práce obsahuje komplexní zpracování
teoretické problematiky i praktickou aplikaci na případové studii. Student prokázal schopnost
pracovat se zdroji, vstupními daty, využívat potřebný software a především interpretovat výsledky
přesně a srozumitelně. Oceňuji dostatečný rozsah podkladů a práci se skutečnými daty, což ukazuje
reálné řešení financování veřejného projektu.
Diplomová práce je zpracována dle platných předpisů s uvedenými citacemi a odkazy na použitou
literaturu.
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K předložené diplomové práci mám tyto připomínky:
Bylo by vhodné užívat kratší větná souvětí, aby se text stal přehlednějším.
V teoretické práci mi chybí seznámení se zadávacím procesem veřejného investičního projektu
(zadávací řízení v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek nebo mimo režim zákona).
Jaká jsou specifika investic ve veřejném sektoru?

Závěr:
Práce splňuje svým rozsahem a úrovní požadavky, které jsou na diplomovou práci kladeny.
Připomínky nejsou zásadního významu. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji:

Klasifikační stupeň podle ECTS:
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