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Bakalářská práce Tomáše Procházky je zpracována na téma "Finanční plánování stavební
zakázky z pohledu developera" v rozsahu 75 stran textu a 15 stran příloh. Bakalářská práce se
skládá z vymezení teoretického základu a případové studie finančního plánování konkrétního
developerského projektu.

V teoretické části student postupně odhaluje problematiku developerského procesu
a souvisejících aktivit. Po úvodní charakteristice developerských projektů a developerské
činnosti jsou blíže popsáni účastníci developerského projektu, následně je pozornost
věnována finančnímu plánování stavební zakázky, které zahrnuje vymezení prodejní ceny
stavby, kalkulaci stavebních nákladů, časové plánování procesu výstavby a fmanční zajištění
výstavby.

V rámci praktické části student řeší realizaci developerského projektu výstavby šesti
rodinných domků v obci Syrovice. Nejprve je uveden profil developera, následně je
představen projekt včetně charakteristiky lokality a jejích charakteristik a architektonického
a stavebně-technického řešení výstavby rodinných domů. Následně je popsáno stanovení
prodejní. ceny, představena kalkulace stavebních nákladů s využitím rozpočtu a zpracován
časový harmonogram-výstavby. Klíčovou části případové studie je sestavení fmančního plánu
developerského projektu pro tři scénáře - optimistický, realistický a pesimistický předpoklad
prodejů.

Bakalářská práce je zpracována na vysoké ~dborné úrovni, student předvedl dostatečnou
orientaci v řešené problematice, kterou následně využil při zpracování případové studie.
Zadaný cíl a předpokládané výstupy bakalářské práce byly dosaženy. Z metodického,
technického i ekonomického hlediska je práce v pořádku, vytkl bych jen absenci
samostatného vyhodnocení výstupů případové studie a formulace případných doporučení.
Z formálního hlediska je práce rovněž v pořádku, vytkl bych jen jistou nepřehlednost tabulek
6.12 až 6.13 a6.15 až 6.17.

Doplňující otázka:

Jaké závěry plynou z výsledků případové studie a jaká případná doporučení byste
poskytnul developerovi?



Bakalářská práce je zpracována v souladu s platnými předpisy, student prokázal
odpovídající teoretické znalosti, které dokázal promítnout do praktické aplikace. Z tohoto
důvodu doporučuji bakalářskou práci Tomáše Procházky k závěrečné obhajobě.
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