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Bakalářská práce zpracovaná na téma "Finanční plánování stavební zakázky z pohledu
developera" je vypracovaná v rozsahu 72 stran + přílohy. Cílem bakalářské práce bylo
zmapování činnosti developera v oblasti finančního plánování vybrané stavební zakázky.
Výstupem práce bylo stanovení finančního plánu vybrané stavební zakázky jak z pohledu
výstavby, tedy finanční plán nákladů, tak i z pohledu následného prodeje, tady finanční plán
výnosů.

Student v teoretické části PopISUJe oblasti vztahující se k dané problematice. Jsou zde
definovány pojmy jako stavební zakázka, developerská činnost a finanční plánování.
Praktická část byla již zaměřena na charakterizování projektu výstavby řadových rodinných
domů v obci Syrovice. Je zde popsána společnost - developer, který zajišťovala celý projekt
výstavby i prodeje. Samotná výstavba rodinných domů byla realizována subdodavatelsky.
V rámci developerského projektu se jednalo o výstavbu 6-ti řadových domů ve variantách 5 +
kk nebo 4 + kk s garáží. Pro sestavení jednotlivých plánů bylo potřebné zjistit tržní cenu
okolních novostaveb, aby bylo možné nastavit potencionální výnosy z investice (viz Tabulka
6.5). Student v rámci nákladové ceny převzal rozpočet od developera (viz Tabulka 6.6).
'Následně sestavil za pomocí MS Projectu časový harmonogram a poté mohl vytvořit
jednotlivé finanční plány, tedy finanční plán nákladů (viz Graf 6.1) a finanční plán výnosů,
kde uvažoval s 3 variantami scénářů - optimistický, realistický a pesimistický (viz Graf 6.6).
K těmto finančním plánům vytvořil i plán peněžních toků.

Bakalářská práce je zpracována velmi přehledně a po grafické i stylistické stránce je na velmi
. .

dobré úrovni. Z jejího zpracování je patrné, že student přistupoval k vytvoření této práce
zodpovědně a svědomitě. Používal dostatečný počet literárních zdrojů, které uvedl v seznamu
použitých zdrojů.

Bakalářská práce obsahuje veškeré formální náležitosti kladené na VŠKP, mohu tedy
konstatovat, že bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s klasifikačním stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: AII
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Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


