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Název práce: Management investičních rizik výstavbového projektu 

Autor práce:  Bc. Darinka Pluháčková 

Oponent práce: Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomantka vypracovala diplomovou práci na téma Management investičních rizik výstavbového 

projektu v rozsahu 70 stran. Hlavním cílem práce bylo vyhodnotit ekonomickou efektivnost 

projektu včetně určení rizikových faktorů a analýzy citlivosti a pravděpodobnosti. Pro 

případovou studii byl zvolen projekt výstavby rodinných domů v obci Ořechov v blízkosti Brna. 

Diplomantka stanovila peněžní toky projektu, na jejichž základě vyhodnotila ekonomickou 

efektivnost projektu. Následně provedla kvalitativní analýzu vybraných rizikových faktorů 

včetně analýzy citlivosti a analýzy pravděpodobnosti.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována komplexně a uceleně, přesto jsou některé části až příliš stručné. 

Volba metod a postupů řešení je adekvátní zaměření diplomové práce. Diplomantka pracovala 

s odpovídajícím množstvím odborné literatury, kterou uvedla v seznamu použitých zdrojů, 

avšak v textu práce uvádí pouze malý zlomek odkazů na tuto literaturu. Také popis 

internetových zdrojů v seznamu je neúplný. Výtku mám k formální a jazykové úpravě práce, kdy 

diplomantka nedodržuje standardně zavedené formátování pro tento typ prací, např. nadpisy 

hlavní úrovně na nové straně, fonty písma pro úvodní části práce, označení vzorců apod. V textu 

se také občas vyskytují drobné překlepy. Pro přehlednost je práce vhodně doplněna tabulkami 

a obrázky. Diplomová práce je zpracována dle zadání VŠKP. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci mám několik doplňujících otázek: 

1. Prodej domů bude zahájen na jaře 2019. Jak jsou plánovány výnosy projektu v následujících 

měsících? (viz tab. 11, str. 42) Proč je uvažováno s konstantními výnosy? 

2. Je navržená míra výnosnosti 10 % obvyklá pro tento typ projektů? 

3. Popište blíže, jak byla provedena kvalitativní analýza projektu. Jak bylo stanoveno ohodnocení 

pravděpodobnosti výskytu a intenzity dopadu? 

4. Z výsledků citlivostní analýzy vyplývá, že uvažované změny hodnot vstupů o 10 % u vybraných 

rizikových faktorů zásadně neovlivní realizovatelnost projektu. K jak velké změně vstupních 

hodnot (např. snížení ceny za m2) by muselo dojít, aby projekt již nebyl pro investora 

zajímavý? 

5. Na základě čeho byly stanoveny pravděpodobnosti výskytu jednotlivých změn hodnot NPV 

v analýze pravděpodobnosti? 

Závěr: 

Diplomovou práci doporučuji k závěrečné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


