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Popis práce:
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu.
V teoretické části diplomant řeší životní cyklus developerského projektu, studii proveditelnosti,
možnosti financování investičních projektů, tvorbu CF a stanovení ukazatelů ekonomické
efektivnosti. V rámci případové studie diplomant aplikuje metodické poznatky pro optimální
ekonomické řešení developerského projektu rekonstrukce bytového domu v Brně –
Zábrdovicích určeného pro prodej / pronájem rekonstruovaných bytových jednotek. Na základě
nákladových údajů projektu, marketingového zkoumání trhu nemovitostí relevantní lokality,
stanovení vhodného modelu financování projektu modeluje NCF projektu a ukazatele
ekonomické efektivnosti. V závěru práce se diplomant také vyjadřuje k možným rizikům
projektu a jejich dopadům.
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Celkové hodnocení a závěr:
Předložená diplomová práce představuje kvalitně zpracované dílo uspořádané do přiměřeně
dlouhých kapitol, vhodně doplněné tabulkami a grafy s dobrou formální i grafickou úrovní.
Velmi kladně hodnotím samostatný přístup diplomanta k řešení diplomové práce. O aktivním
přístupu diplomanta svědčí také jeho účast na odborné soutěži oboru Management
stavebnictví „O cenu stavebního ekonoma 2018“, v níž se umístil svým týmem na 3. místě.
Diplomant v teoretické části prokázal dobré znalosti řešené problematiky a praktickou aplikaci
provedl v zadaném rozsahu. Diplomovou práci Bc. Jiřího Rouzka doporučuji k obhajobě.
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