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Diplomantka zpracovala diplomovou práci na téma "Stanovení ekonomické efektivnosti
developerského projektu". Jejím cílem bylo stanovení peněžních toků projektu a na jejich
základě posoudit jeho ekonomickou efektivnost. Myslím si, že studentka přistupovala
k zadanému tématu zodpovědně a svědomitě. Práce je vhodně uspořádána a informace na
sebe logicky navazují.

Z hlediska teoretické části definovala základní kategorie, které se k dané problematice
vztahují. Přehledně je popsána studie proveditelnosti. Vzhledem k tématu diplomové práce se
studentka zaměřila na ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti. Odpovídající
pozornost byla věnována popisu developerské činnosti a především možnostem zabezpečení
jejího financování. Dále kladně hodnotím zpracování analýzy současného stavu ekonomiky
ČR, jedná se o potřebné informace pro zpracování a orientaci v praktické části práce.

V praktické části diplomantka vhodně uplatňuje teoretické znalosti na konkrétním
developerském projektu. Praktickou část lze rozdělit na dvě části. První je věnována
podrobnému popisu konkrétního projektu, především z hlediska jeho technického řešení
a dále také postupu získání potřebných hodnot pro další zpracování. Druhá část práce velmi
systematicky a logicky objasňuje postup jednotlivých výpočtů, které jsou pro přehlednost
vhodně umístěny do jednotlivých tabulek. Díky tomuto sestavení je dále možné stanovit
ekonomickou efektivnost projektu, což bylo také přehledně zhotoveno. Pro srovnání jsou
uvedeny dvě varianty z hlediska výdajů na daném projektu a následně porovnány. Na první
pohled je patrné, že sestavení veškerých peněžních toků nebylo jednoduché.

Z hlediska formální stránky nemá práce nedostatky, text je srozumitelný a přehledný,
v praktické části jsou výstupy přehledně promítnuty do tabulek. Závěrem lze konstatovat, že
cíl diplomové práce byl naplněn v odpovídajícím rozsahu.

Práci doporučuji k obhajobě a klasifikuji stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: NI

Otázky:

1. Proč si myslíte, že developer zvolil zrovna tento způsob financování projektu?

2. Čemu musí developer věnovat pozornost před zahájením projektu, je cena
50 000 Kč/m2 bytu reálná? /
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