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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Studie proveditelnosti multifunkčního objektu v Humpolci 

Autor práce:  Bc. Matěj Kulík 
Oponent práce: Ing. Michal Sladký 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce popisuje studii proveditelnosti developerského záměru. Cílem práce 
bylo zhodnotit výstavbu a provozování multifunkčního objektu v Humpolci. Práce je rozdělena do 
dvou části. V první je popsána teorie přípravy a realizace projektu, včetně možností financování. 
V druhé části je teorie aplikována na konkrétní případ developerského projektu.  

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.: 

Teoretická část práce je odborně popsána a plynule navazuje na aplikaci konkrétního případu. Dle 
vypsaných zdrojů použil autor hlavně internetové vyhledávání. Přikláněl bych se více k odborné 
literatuře, ale chápu, že pokladů pro toto téma nebude mnoho. Po grafické stránce je práce velmi 
přehledná a pěkně se v ní orientuje. Vytknul bych jen neustálé opakování slov. Po prostudování mohu 
konstatovat, že zvolené cíle práce byly splněny 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Myslíte si, že je výnosnost projektu v porovnání s jinými projekty developerského charakteru 
dostatečná? 
2.  Zhodnoťte prosím, zda by pro investora nebylo výhodnější bytové jednotky prodat a pronajímat 
jen komerční prostory. 
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Závěr: 

Diplomová práce je velmi přehledná, odborně sepsaná a dle mého názoru zpracována na výborné 
úrovni. Práce splňuje veškeré cíle, které byly na začátku stanoveny. Developerský záměr je zajímavý 
a dle výsledku DP i uskutečnitelný. 
 
 Vzhledem ke kvalitě, tvůrčí schopnosti aplikace nových poznatků, úrovni předložené diplomové 
práce, dosaženým výsledkům a k průběhu jejího zpracování hodnotím tuto práci: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  22. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


