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Mnou hodnocená diplomová práce Podnikatelský záměr obce v oblasti bytové výstavby
studentky Kristýny Jelínkové čerpá zdroje v odborné literatuře, odborných časopisech,
skriptech, zákonech a informací z internetových stránek státních orgánů. Je rozdělená na
teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce popisuje samotnou charakteristiku bytové
výstavby a vývoj této výstavby od porevoluční doby včetně období privatizace bytového fondu.
Dále popisuje koncepci nájemného bydlení a podporu státních orgánu v této oblasti. Následující
kapitoly se věnují popisem a vysvětlením ukazovatelů ekonomické efektivity, které jsou použity
v praktické časti - případové studii.

Praktická část diplomové práce se zabývá a popisuje zhodnocení ekonomické efektivnosti
rekonstrukce nájemního panelového domu v městské části Brno-Jih. Studentka namodelovala
plánovaný výkaz zisku a ztrát přičemž použila reálna data za minulá období.
V práci použila i předpokládané hodnoty příjmu z nájemného. Všechna tyto data byly
zpracovány a použity pro vyhodnocení ukazovatelů NPV, IR a IRR které jsou v praxi jedny z
nejčastěji používaných ukazovatelů. Vhodně je použito hodnocení pro více časových období 10,
15,20 a 25 let. Ze závěru případové studie vyplívá, že v případě životnosti rekonstrukce nad 25
let se tato investice jeví pro investora jako rentabilní jak při použití vlastních zdrojů, tak i při
čerpání úvěru.

Určitě by bylo zajímavé na tuto studii navázat a porovnat ušetřené náklady nájemců na vytápění
po rekonstrukci ve vztahu ke zvýšení nákladů-nájmu. Studentka by mohla zvážit se tomuto
problému zabývat například v dizertační práci.

Přínos práce je zejména v praktickém a odborném vyvrácení zažitého názoru, že
financovaní výstavby, nebo rekonstrukce vlastními zdroji, je v každém případě výhodnější.

Práce splňuje zadání diplomové práce jak po obsahové stránce, tak po stránce formální úpravy
dle směrnic VUT. Je přehledná, věcná a obsahově srozumitelná. Proto práci doporučuji k
obhajobě.

Doplňující otázka: Prosím zkuste vysvětlit Vaši větu proč: "odpisy na rozdíl od čistého zisku jsou
stabilním zdrojem financování, jsou k dispozici, i když nebyl vytvořen zisk a tržby pokryjí pouze
výrobní náklady."
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