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Cílem diplomové práce byla analýza rizikových faktorů developerských projektů a
zhodnocení jejich dopadů na jejich ekonomickou efektivnost.

Diplomantka se v úvodních kapitolách zabývala utříděním metodických podkladů v oblasti
definování a klasifikace rizik podle různých pohledů. Dále se zabývala metodami řízení rizika
z pohledu jejich možné retence, redukce nebo transferu na jiný subjekt. V kapitole 4 popsala
možné přístupy k analýze rizika z řady zdrojů, které korektně citovala. Škoda, že kapitola není
ukončena konkrétnějším zhodnocením výhodnosti a nevýhodnosti metod při jejich využití
pro uplatnění v rámci investičních stavebních projektů.

V kapitole 5 je provedena případové studie analýzy rizik developerském projektu výstavby
nového distribučního centra společnosti Propolis v Propolis Parku v Říčanech u Prahy.
Jedním z důležitých faktorů výstavby developerských projektů je otázka možné tržní mezery
a předpokládané výnosnosti projektů. Z tohoto důvodu se diplomantka v první fázi zpracování
případové studie zaměřila na mapování konkurence v oblasti současné i plánované výstavby
průmyslových logistických nemovitostí vokolí výstavby projektu a zjišťování aktuální
výnosnosti v oboru (v současné době cca 8 %), která byla využita pro modelování výnosů
projektu.

Pro analýzu rizika developerského projektu si diplomantka zvolila analýzu ETA (Even Tree
Analysis), která pro zobrazení možných "stavů světa" využívá větvení pravděpodobnostního
stromu. Výpočty efektivnosti byly provedeny samostatně pro 6 scénářů zohledňujících
pravděpodobnost množství pronajatých ploch. Pro jednotlivé scénáře byly vytvořeny CF a
vypočtena výše NPV. V závěru však chybí výpočet očekávané hodnoty NPV, která by
zohlednila v komplexním ukazateli všechny uvažované scénáře tak, jak předjímalo schéma na
str. 56, v nichž je uvedena i pravděpodobnost výskytu situací v jednotlivých větvích
analyzovaných scénářů.

V následné části diplomové práce se diplomantka zabývala analýzou dalších 14 rizikových
faktorů, pro jejichž hodnocení použila součin pravděpodobnosti vzniku a intenzity dopadu
rizikového faktoru na efektivnost projektu. Tyto následně seřadila podle jejich důležitosti a
popsala ke každému z nich návrh jejich možného ošetření.

Diplomová práce obsahuje 75 stran, je doplněna řadou schémat a obrázků, má však
po jazykové a formální stránce mírné nedostatky, některé pasáže jsou méně srozumitelné nebo
nesprávně formulované - např. v tabulkách 8 až 11 položka 4 Základ daně z příjmů, uvedena
sazba daně z příjmů v %.

V rámci obhajoby diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k následujícím otázkám:

1) Na základě jaké úvahy byla vypočtena výše odpisů? Jsou všechny uvedené nákladové
položky (str. 53) k vyčíslení výše odpisů relevantní?



2) Jaká je/není souvislost mezi výnosovou mírou CBRE (8 %) a zvolenou diskontní
sazbou použitou pro výpočet NPV (0,05 %)?

3) Co vyjadřuje graf na Obr. 1 na str. 24?

Vzhledem k tomu, že diplomantka v teoretické části prokázala potřebné znalosti řešené
problematiky a případovou studii provedla v zadaném rozsahu, doporučuji diplomovou práci
Bc. Denisy Motyčkové k obhajobě.
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