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Diplomová práce rozebírá obvyklé způsoby hodnocení rezidenčního developerského projektu střední 
velikosti (77 bytů). Metody hodnocení se finálně potkávají v posuzování ekonomiky projektu dle 
peněžních toků (cash-flow).  

V teoretické časti jsou popsány základní vztahy mezi stakeholdery projektu, je popsán elementární 
investiční prostor včetně časového rámce (životního cyklu) s upřesněním pro specifika rezidenčního 
developerského projektu s exitem v podobě prodeje bytů.  

Nejobsáhlejší a zároveň informačně nejvýživnější je praktická část diplomové práce (případová 
studie), kde je podrobně analyzován projekt (viz výše). Jsou zde správným postupem na základě 
tabulek měsíčního cash-flow spočteny NPV a IRR s použitím odpovídající a tržně použitelné diskontní 
sazby. Celá případová studie nabývá dále na hodnotě s použitím citlivostní analýzy, kde je dešifrován 
ekonomický dopad nejběžnějších rizik (nárůst stavebních a finančních nákladů) pomocí přepočtu 
cash-flow a znovu dosazeni do vzorců pro výpočet NPV a IRR.  

Diplomová práce je po obsahové stránce zpracována dostatečně přehledně. Po teoretickém úvodu 
obsahuje praktickou část, která může být přínosem studentům stavebně ekonomických oborů. 

Po formální stránce diplomová práce obsahuje všechny náležitosti.  

Doporučuji tedy diplomovou práci k obhajobě s následujícím hodnocením: 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

Otázka č.1: V kapitole 5.9 studentka demonstruje časové rozložení využití vlastních a cizích zdrojů, 
přičemž jako původ cizích zdrojů je uveden dodavatelský úvěr. Je čerpán od dubna 
2012 do června 2013 a předpokládá se, že dodavatelský úvěr poskytne stavební firma na 
pokrytí stavebních nákladů. Jak budou financovány vedlejší náklady, náklady na prodej 
a úroky, které v tomto období jsou taktéž plánovány? 

Otázka č.2: V kapitole 5.14 je projekt podroben citlivostní analýze, kdy jsou zvýšeny náklady na 
stavební objekty o 10%. Je zde správně kalkulováno i zvýšení úroků. Typicky společné 
se zvýšením stavebních nákladů se zvyšují i náklady projekční a vedlejší (režijní). Čím 
je tento jev způsoben? 
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