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Popis práce:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení efektivnosti a rizik projektů
dopravních staveb. V úvodní části práce se diplomantka věnuje obecné problematice veřejného
sektoru, investičního projektu a životního cyklu investičních projektů. V následující části se
diplomantka zabývá problematikou ekonomického hodnocení a hodnocení rizik veřejných
investičních projektů. Vzhledem k tématu případové studie pak studentka zařadila i souhrnnou
informaci o správě pozemních komunikací. Případová studie je zaměřena na posouzení
efektivnosti a rizik investičního projektu v podobě realizace úseku silnice první třídy.
V případové studii je posuzován problém posunutí výstavby o jeden rok a následně je
provedena kompletní citlivostní s kvantitativní analýza.
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Celkové hodnocení a závěr:
Diplomová práce je zpracována na výborné odborné úrovni. Diplomantka při práci postupovala
samostatně a v souladu s postupy běžně užívanými v řešené problematice a pokyny vedoucího
práce. Zdroje jsou využity v odpovídající míře a citovány korektně, v práci se vyskytují pouze
drobné formální nepřesnosti, které však nemají vliv na výslednou kvalitu práce.
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Diplomantka při zpracování diplomové práce předvedla kvalitní znalosti a dovednosti a po
seznámení se s diplomovou prací lze konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn. Z tohoto
důvodu doporučuji diplomovou práci k závěrečné obhajobě.
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