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Bakalářská práce zpracovaná na téma Hodnocení ekonomické efektivnosti developerského
projektu je vypracována v rozsahu 50 stran. Cílem práce bylo stanovit ekonomickou
efektivnost konkrétního developerského projektu. Problematika developerských projektů je
v současné době velmi aktuální téma.

V teoretické části se student nejprve zabýval obecně problematikou developerských projektů.
Charakterizoval proces přípravy a realizace projektu, rozebral jednotlivé fáze projektu, včetně
všech důležitých dokumentů, které se v těchto fázích zpracovávají. Následně popsal proces
tvorby peněžních toků projektu, uvedl všechny možné zdroje financování a představil
jednotlivé metody hodnocení ekonomické efektivnosti. Ve1mi oceňuji dílčí kapitoly práce,
které nebývají až tak běžnou součástí studijní literatury, ale student je vhodně do textu doplnil
(např. kap. 4.4 Specifická kritéria hodnocení projektů apod.). Závěrečná kapitola teoretické
části práce se zabývá analýzou ekonomického prostředí České republiky vzhledem
k možnosti realizace projektu.

Hlavní náplní praktické části bylo vyhodnotit konkrétní developerský projekt. Student nejprve
představil projekt administrativní budovy a následně stanovil výdaje a příjmy projektu. Pro
stanovení příjmů využil údajů z již stávajícího objektu. Z výdajů a příjmů stanovil cash flow
projektu, . s jehož pomocí určil čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento a.
diskontovanou dobu návratnosti. Na základě zjištěných hodnot projekt vyhodnotil.

Bakalářská práce je po obsahové stránce zpracována přehledně a s logickou vazbou. V práci
se vyskytují nepřesnosti ve stylistické i gramatické formě, což však je, vzhledem k tomu, že
student nepsal bakalářskou práci ve svém rodném jazyce, omluvitelné a nijak to nesnižuje
celkový dojem z práce. Z bakalářské práce je zřejmé, že student věnoval dostatek času
prostudování .odborné literatury související s danou problematikou a byl schopen získané
teoretické pozna ky implementovat do praktické části své práce. Bakalářská práce působí
kompaktním dojmem a je zpracována dle zadání VŠKP. Práce je z hlediska dodržování
autorských práv zpracovna dobře.

Doplňující otázky:

1. V tab. Č. 9 na str. 44 uvádíte celkové příjmy developerského projektu. Jak jste stanovil
obsazenost jednotlivých prostor?

2. Zjakého důvodu jste zvoli! pro stanovení CF diskontní sazbu 5 %?

3. Vysvětlete, jak jste stanovil CF projektu v nultém a prvním roce (tab. Č. 10 na str. 45) .



Bakalářskou práci doporučuji k závěrečné obhajobě.
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