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Diplomant zpracoval diplomovou práci na téma Bytová výstavba jako developerský
projekt. Cílem práce bylo obecně popsat a u konkrétního developerského projektu -
Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna analyzovat průběh stavební zakázky od její přípravy
až po řízení realizace.

Diplomant rozdělil svou práci obsahově do deseti hlavních částí a přiložil sedm příloh.
V úvodních kapitolách se zaměřil především na teoretický základ. Vyčerpávajícím způsobem
charakterizoval projekty, jejich plánování a investiční rozhodování. Dále se zabýval riziky,
financováním investičních projektů včetně možných zdrojů a developerskými projekty
obecně. Samostatnou kapitolu tvoří analýza trhu s byty, která poukazuje na vývoj bytové
výstavby v České republice (graf 8-2) a vývoj cen nemovitostí (graf 8-3). Závěrečné kapitoly
jsou zaměřené na konkrétní developerský projekt - Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna,
realizovaný společností KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. a její dceřinou firmou KALÁB
- deve1op, s.r.o. Tato část obsahuje řízení tohoto projektu počínaje zakoupením pozemků až
po samotný prodej nemovitostí klientům. Součástí je pečlivě vypracovaná dokumentace
přípravy zakázky, a to financování projektu (tab. 11-1, graf 11-1), strukturní plán zakázky
(obr. 11-1), časové plánování (obr. 11-2, obr. 11-3, tab. 11-2, tab. 11-3) a vyhodnocení
obchodních a stavebních rizik pomocí matic (tab. 11-7, tab. 11-9). Všechny uvedené
dokumenty jsou zpracovány správně, jasně a přehledně, některé výstupy jsou vhodně
uspořádány do tabulek, obrázků a grafů. Jednotlivé části na sebe logicky navazují
a odpovídají postupům zpracování stavební zakázky od její přípravy po vlastní realizaci.

Diplomant přistupoval ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své práci
prokázal, že zvládl problematiku projektového řízení v dané oblasti a že je schopen řešit
samostatně úkoly v praxi. Vyzdvihla bych také úspěšnou účast a umístění diplomanta ve
studentské oborové soutěži o Cenu stavebních ekonomů 2014.

Diplomovou p áci hodnotím celkově velmi kladně. Odpovídá požadavkům zadání v plném
rozsahu a ve výborné kvalitě. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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