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Diplomantka se ve své práci zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti a ocenění rizik
developerského projektu "Terasový dům - rekonstrukce a dostavba Vinařská, severní část".

Diplomová práce je strukturována do 6 stěžejních kapitol, které představují metodický
přehled řešené problematiky a uplatnění teoretických poznatků na případové studii.

Diplomová práce je svým obsahem poměrně rozsáhlá, obsahuje celkem 101 stran textu. Je
napsána s logickou stavbou, přehledně uspořádána do přiměřeně dlouhých kapitol a doplněna
obrázky, grafy a velkým množstvím výpočtových tabulek. Všechny zdroje jsou pečlivě
citovány. Po formální i metodické stránce má velmi dobrou úroveň.

Velmi kladně hodnotím aktivní a samostatný přístup diplomantky k řešení diplomové práce.
Za velmi cenné považuji sběr a analýzu vstupních údajů pro tvorbu výkazů výnosů a nákladů,
z nichž byl následně vytvořen výkaz investičního CF jako podklad pro základní hodnocení
ekonomické efektivnosti projektu formou NPV a IRR. Položky výkazu investičního CF byly
v dalším kroku zpracování diplomové práce podrobeny analýze možných rizikových situací,
jejichž důležitost (dopad na ekonomické výsledky projektu) a pravděpodobnosti vzniku byly
zaznamenány formou rozhodovacích bodů (uzlů) do pravděpodobnostního stromu možných
stavů projektu. Tyto uzly jsou tvořeny rizikovými faktory, které nesou do následného
hodnocení ekonomické efektivnosti informaci o možné změně projektově nastavených
proměnných (popis uzlů je uveden na str. 64 předložené diplomové práce). Z hlediska
hodnocení projektu i jeho následné zátěže rizikovými faktory jednoznačně vyplývá silná
robustnost projektu. Projekt je schopen i při zátěžových situacích udržet poměrně vysokou
výnosnost.

Z předložené diplomové práce je zrejme, že diplomantka problematiku hodnocení
investičních projektů vč. analýzy rizik ovládá. Vysoce hodnotím samostatný a aktivní přístup
diplomantky ke zpracování práce, stejně jako aktivní působení na Ústavu stavební ekonomiky
a řízení, kde pracovala po 3 semestry jako Studentská pedagogicko-vědecká síla.

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