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Cílem diplomové práce s názvem Bytová výstavba jako developerský projekt bylo obecně
popsat a u konkrétního developerského projektu analyzovat průběh stavební zakázky od
přípravy až po řízení realizace, včetně vytvoření příslušné dokumentace pro její řízení. Pro
vypracování praktické části, která plynule navazuje na část teoretickou, si diplomant zvolil
developerský projekt Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna.

V úvodní části se autor věnuje základní problematice projektů, jejich plánováním a fázím
z hlediska životního cyklu stavby. Následují kapitoly zabývající se investičním
rozhodováním, rizikem a jeho měřením, hodnocením a možnou eliminací. Část popisující
rizika je velmi důležitá z hlediska metodiky použité v praktické části. Dále je v teoretické
rovině popsáno financování investičních projektů, včetně jejich zdrojů krytí.

Praktická část začíná analýzou bytové výstavby v České republice, potažmo v Jihomoravském
kraji. Pro přehlednost zde autor zvolil vhodné obrázky, tabulky a grafy, které doprovázejí i
zbytek práce. Dále je práce zaměřená na konkrétní developerský projekt a společnost, která jej
realizovala. V tomto případě jde o výše zmíněný developerský projekt Rezidence Austerlitz,
realizovaný společností KALÁB - stavební firma, spol. s r.o., kde měl student možnost
působit v rámci odborné stáže. Tato skutečnost se pozitivně odráží i v této části práce, ve
které bylo vhodně popsáno řízení projektu. Student zde řeší tvorbu časových harmonogramů,
pro jejichž zpracování použil MS Project a MS Excel. V samotném závěru práce stanovuje
významnost obchodních a stavebních rizik projektu pomocí matic, včetně opatření pro jejich
eliminaci.

Zpracování diplomové práce je přehledné, bez vážných chyb a nedostatků. Téma práce bylo
splněno v plném rozsahu, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Doplňující otázky:

Otázka č. I: Dokončením zmiňovaného projektu došlo ke značnému rozšíření města Slavkov u
Brna. Podílelo se na tomto projektu i města samotné? Například vybudováním IS apod?

Otázka č. 2: V diplomové práci je jako nejvýznamnější faktor obchodního rizika vyhodnocen
nezájem potencionálních klientů o výsledky projektu. Jakými konkrétními kroky lze toto riziko
zmírnit?
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