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Porovnání a analýza developerských projektů  

Comparison and Analysis of Development Projects 



 

 

Anotace 

Předmětem této diplomové práce je porovnání a analýza developerských projektů. 

Diplomová práce definuje základní pojmy v developerské sféře, zahrnuje teoretické poznatky 

z oblasti rozhodování. Dále se práce zabývá specifikou rozhodování, ukazuje proces 

rozhodování a vysvětluje hlavní prvky spojené s rozhodovacím procesem. Další část práce 

seznamuje s metodami rozhodovacího procesu, některé z nich jsou využité v aplikační části. 

Praktická část se zaměřuje na šest bytů, které jsou součástí šesti různých developerských 

projektů. Cílem této práce je porovnání nabízených bytů pomocí Saatyho metody, metody 

větvených grafů a vyhodnocení výsledné efektivnosti. Metody hodnocení se vypočítávají 

pomocí předem stanovených kritérií. Kritéria hodnocení jsou stanovena tak, aby odpovídala 

cílové skupině zákazníků. Váhy jednotlivých kritérií v Saatyho metodě jsou vypočítaný podle 

dotazníků od respondentů, v metodě větvených grafů jsou stanovené subjektivním způsobem. 

Závěrečná část této práce se zaměřuje na výhody a nevýhody použitých metod rozhodování. 

Annotation 

The aim of this thesis is a omparison analysis of development projects. This thesis 

determines basic knowledge of the development sector, summarizes teoretical knowledge of 

the decision-making process. This thesis also deals with the specifics of decision-making, 

presents a decion-making process and explains the key elements of the decision-making 

process. The following Case Study focuses on a total of six flats that are part of six different 

development projects. The aim of this study is to compare the offered flats by using the Saaty 

method and Method of Branched Charts and to evaluate the resulting efficiencies of the flats. 

Evaluation methods are calculated by using predetermined criteria. The evaluation criteria are 

determined to match the target group of customers. The weights of different criteria are 

detected from the completed questionnaires from respondents in Saaty method.  In the 

Method of Branched Charts are the criteria weights determined subjectively. The 

conclusionary part of this work focuses on the advantages and disadvantages of selected 

methods of decision-making. 



 

 

Klíčová slova 

Developerský projekt, nemovitost, zákazník, rozhodování, rozhodovácí proces, kritéria, 

varianty, váha, subjekt, Saatyho metoda, Metoda větvených grafů, efektivnost. 

Keywords 

Development project, real estate, customer, decision making, decision-making process, 

criteria, variants, weight, decision makers, Saaty method, method of Branched Charts, 

efficiency. 

 



3 

 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................ 6 

1 Developer a developerská činnost ........................................................................ 8 

1.1 Základní pojmy v developerské sféře ........................................................... 8 

1.2 Účastníci developerského projektu ............................................................... 9 

2 Podstata rozhodování ......................................................................................... 10 

2.1 Základní pojmy podstaty rozhodování ........................................................ 10 

2.1.1 Rozhodování .......................................................................................... 10 

2.1.2 Proces rozhodování ............................................................................... 11 

2.1.3 Kritéria hodnocení ................................................................................. 14 

2.1.4 Subjekt rozhodování .............................................................................. 15 

2.1.5 Postup procesu vícekriteriálního rozhodování ...................................... 15 

2.2 Hodnotový management ............................................................................. 16 

2.2.1 Hodnotová analýza ................................................................................ 16 

3 Stanovení kritérií ................................................................................................ 18 

3.1 Metody stanovení souboru kritérií .............................................................. 18 

3.2 Metody stanovení důležitosti kritérií .......................................................... 19 

3.2.1 Párové porovnání ................................................................................... 19 

3.2.2 Saatyho metoda ..................................................................................... 20 

3.2.3 Metoda větvených grafů ........................................................................ 21 

4 Představení projektů ........................................................................................... 23 

4.1 Zátiší Rokytka-Praha 9 ............................................................................... 24 

4.2 Rezidence Vrchlického- Praha 5 ................................................................. 26 



4 

 

4.3 Tulipa City – Byty na metru Kolbenova-Praha 9 ....................................... 28 

4.4 Karlín park - Praha 8 ................................................................................... 29 

4.5 Vivus Luka - Praha 5 .................................................................................. 31 

4.6 Byty u Parku Praha 4 .................................................................................. 33 

5 Určení srovnávacích kritérií ............................................................................... 35 

6 Určení vah kritérií .............................................................................................. 37 

6.1 Metoda větvených grafů ............................................................................. 37 

6.2 Saatyho metoda ........................................................................................... 39 

7 Porovnání projektů podle stanovených kritérií .................................................. 43 

7.1 Dispoziční řešení bytu ................................................................................. 43 

7.1.1 Zátiší Rokytka ....................................................................................... 43 

7.1.2 Rezidence Vrchlického .......................................................................... 44 

7.1.3 Tulipa City ............................................................................................. 46 

7.1.4 Karlín Park............................................................................................. 47 

7.1.5 Vivus Luka ............................................................................................ 48 

7.1.6 Byty u Parku .......................................................................................... 50 

7.1.7 Vyhodnocení kritéria dispozice bytu ..................................................... 51 

7.2 Patro ............................................................................................................ 52 

7.3 Parkování .................................................................................................... 52 

7.4 Sklepní prostory .......................................................................................... 53 

7.5 Dispozice světelných stran v bytě ............................................................... 53 

7.6 Terasa/balkón/lodžie ................................................................................... 54 

7.7 Doba dokončení výstavby ........................................................................... 55 



5 

 

7.8 Energetická náročnost ................................................................................. 55 

7.9 Vzhled a velikost bytového domu ............................................................... 55 

7.10 Dopravní dostupnost ................................................................................... 56 

7.11 Školy a školky ............................................................................................ 57 

7.12 Obchodní centra, kultura a zábava ............................................................. 58 

7.13 Sportovní centra.......................................................................................... 59 

8 Vyhodnocení projektů ........................................................................................ 61 

8.1 Vyhodnocení bytu v projektu Zátiší Rokytka - Praha 9 ............................. 61 

8.2 Vyhodnocení bytu v projektu Rezidence Vrchlického- Praha 5 ................. 62 

8.3 Vyhodnocení bytu v projektu Tulipa City - Praha 9 ................................... 63 

8.4 Vyhodnoceni bytu v projektu Karlín Park - Praha 8 ................................... 64 

8.5 Vyhodnocení bytu v projektu Vivus Luka - Praha 5 .................................. 65 

8.6 Vyhodnocení bytu v projektu Byty U Parku- Praha 4 ................................ 66 

9 Závěrečné vyhodnocení projektů ....................................................................... 67 

9.1 Porovnání metod ......................................................................................... 68 

10 Závěr ............................................................................................................... 69 

11 Seznam literatury ............................................................................................ 70 

12 Seznam tabulek ............................................................................................... 72 

13 Seznam obrázků .............................................................................................. 74 

 



6 

 

Úvod 

Předmětem této diplomové práce je porovnání a analýza developerských projektů. 

Otázka kvalitního a cenově rozumného výběru bydlení patří k nedílné součásti našeho života. 

Před výběrem nemovitosti je hlavní analyzovat vlastní potřeby a možnosti, protože správné 

vyhodnocení výběru nemovitosti je základem kvalitního prostředí pro bydlení. 

Výstupem této práce je jednak přehled o developerských projektech, které nabízejí 

byty o dispozici 2+kk a dále návrh na výběr nejvhodnější nabídky od developerů z pohledu 

preferencí zákazníka. Tento problém je v dnešní době velmi aktuální. Řeší to jak mladé 

rodiny, tak i čerství absolventi vysokých škol. Proto je tato diplomová práce zaměřená na 

zmíněné dvě skupiny zákazníků. Z důvodu rozsáhlé nabídky porovnávacích metod je v této 

práci využito dvou metod pro stanovení vah kritérií bytů v rámci developerských projektů. Na 

závěr je posouzeno, která z metod je pro zákazníka nejvhodnější. Jaké výhody a nevýhody 

takový výběr zahrnuje. To umožní zákazníkovi urychlit rozhodovací proces rozhodování při 

výběru bytu. 

Tato diplomová práce je rozdělena do celkově deseti částí. V rámci první kapitoly 

teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a poznatky developerského projektu, které 

jsou potřebné pro další výklad. Druhá kapitola vysvětluje základní pojmy procesu 

rozhodování a popisuje proces rozhodování. Čtenáře dále seznamuje s metodami 

používanými pří rozhodování.  Třetí část je zaměřená na metody stanovení důležitosti 

jednotlivých kritérií. První z metod, Saatyho metoda, kvantifikuje získané náměty od 

respondentů. Respondent určuje velikost preference každého kritéria oproti ostatním 

kritériím. Výstupem Saatyho metody je matice, která interpretuje odhady podílů vah kritérií. 

Dále je v této kapitole čtenář seznámen s  metodou větvených grafů. Výstupem metody 

větvených grafů je stanovení jednotlivých dekompozičních úrovní a příslušných vah kritérií.   

V další části této práce je vybráno celkem šest developerských projektů. Výběr je v 

dnešní době poměrně veliký. Ve výběru figurují developerské projekty, které nabízejí byty o 

dispozicích 2+kk a které jsou zároveň realizované v Praze. Pátá kapitola této práce popisuje 

základní oblasti porovnání nemovitostí. Každá oblast se rozvržena na jednotlivá kritéria, 

podle kterých se varianty nemovitosti hodnotí. Rozhodovací kritéria jsou zvolena tak, aby co 

nejpřesnější definovala dílčí užitnost a efektivnost předmětu hodnocení. V následující 
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kapitole se implementuje Saatyho metoda a metoda větvených grafů. Další kapitola 

porovnává představené projekty ze strany jednotlivých kritérií pomocí bodové stupnice. Škála 

hodnocení je následně seřazena od nejlepšího po nejhorší.  

Osmá část diplomové práce vyhodnocuje body, které jednotlivé projekty získaly. 

Stanovuje užitnost a efektivnost developerských projektů pomocí Saatyho metody a metody 

větveného grafu. V předposlední části této práce jsou porovnány výsledky efektivnosti a 

následně je porovnána směrodatnost samotných metod, kdy jsou přesně určeny výhody a 

nevýhody dané metody.  Poslední kapitola shrnuje a vyhodnocuje celou diplomovou práci.  
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1 Developer a developerská činnost 

1.1 Základní pojmy v developerské sféře 

Nemovitost 

Podle zákona č. 40/1964 Sb., se věci, které jsou předmětem občanskoprávních 

vztahů, dělí na dvě kategorie - na movité a nemovité. Nemovitostmi nazýváme pozemky a 

stavby, které jsou spojené se zemí pevným základem. Součástí nemovitosti je vše, co k ní 

podle jejího typu patří a nemůže byt odděleno.
1
 

Byt 

Podle zákona č. 89/2012 Sb., § 2236/1 nového občanského zákoníku se bytem 

rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou 

určeny a užívány k účelu bydlení.
2
  

Developer 

Developer organizuje a řídí výstavbový projekt. Realizovaný projekt většinou 

neužívá, ale snaží se jej prodat či pronajmout. Developer může být investorem stavebního 

záměru.
3
 

Developerská činnost 

Náplní developerské činnosti je tedy komplexní výstavba. Na začátku developer 

vyhledává potenciální příležitosti a provádí zhodnocení daného projektu. Developer se 

nezabývá sám o sobě projektováním či inženýrskou činností a výstavbou. Pomocí dodavatele 

či partnerů se provádí realizace jeho úmyslů. Činností developera je dohlížení na součinnost 

všech subjektů při realizaci projektu. Výstupy developerských projektů rozdělujeme podle 

účelů a mohou jimi být: 

- development komerčních objektů 

                                                 
1
 TOMÁNKOVÁ, Jaroslava a Dana ČÁPOVÁ. Management staveb. Praha: FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-

12-7. 
2
 Zakony.kurzy.cz [online]. Praha: Praha, 2016 [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://zakony.kurzy.cz/89-2012-

obcansky-zakonik/paragraf-2236/ 
3
 PLESKAČ, Jiří a Leoš SOUKUP. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada, 2001. Manažer. ISBN 80-247-

0052-2. 
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- development průmyslových objektů  

- development bytových objektů (rezidenčních staveb) 

- development obchodních objektů  

- development smíšených staveb
4
 

Cílem výše uvedených směrů je dosáhnout zisku z prodeje nebo pronájmu ze 

získaných pozemků nebo nemovitostí. Většinou je standardem, že se developeři specializují 

jen ne jeden směr činnosti. 

1.2 Účastníci developerského projektu 

Developerský projekt obsahuje mnoho účastníků:  

 vlastník nemovitosti  

 architekt  

 stavební projektant 

 stavební firma 

 realitní kancelář 

 inženýrská firma  

 technický dozor 

 orgány státní správy  

 financující banka či investor  

 právní kancelář 

 facility management 

 kupující  

Někdy zajišťuje jedna organizace více uvedených funkcí. Developer může některé z 

uvedených činností vykonávat sám. Všichni účastníci mají vliv na developerský proces. 

  

                                                 
4
 Studie Proveditelnosti výstavby Rezidenčního Bydlení v Brně a jeho okolí. Brno, 2010. [online]. Praha, 2016 

[cit. 2016-12-25]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=30723. 

Vysoké Učení Technické v Brně. Vedoucí prací Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=30723
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2 Podstata rozhodování 

Cílem této kapitoly je vysvětlit podstatu procesu rozhodování, popsat základní 

pojmy a schematicky znázornit průběh rozhodovacího procesu. Pozornost je dále věnována 

metodám rozhodovacího procesu. Kapitola podrobně rozebírá princip Saatyho metody a 

metody větvených grafů, které se implementují v praktické části. 

2.1 Základní pojmy podstaty rozhodování 

2.1.1 Rozhodování 

Velké množství odborné literatury podrobně rozebírá pojem rozhodování. Například 

Leo Vodáček ve třetím rozšířeném vydání své knihy píše: „Výsledkem myšlenkových 

procesů manažerů a jejich spolupracovníků je především manažerské rozhodování. Proto 

základem pro rozhodování je míra kvalifikační úrovní a profesního profilu, tak i osobní 

vlastnosti a zájmy účastníků.“
5
 

Cílem rozhodování je určitý stav, kterého se má řešením rozhodovacího procesu 

dosáhnout. Znamená to, že rozhodovací činnost je jednoznačně směřována k určitým cílům. 

Řešení určitého problému nemusí vždy zahrnovat dosažení pouze jediného cíle. Může 

existovat několik vzájemně paralelních cílů nebo souhrn většího či menšího počtu dílčích cílů. 

Soňa Skulová uvádí, že: „Sledované cíle ve svém souhrnu nemají pouhou 

jednoduchou lineárně vertikální strukturu, ve které dosažení jednoho cíle je vždy jen 

předstupněm, cestou či prostředkem k dosahování dalšího cíle. Naopak sledování jednoho 

účelu může znesnadňovat či brzdit plnění jiného. A také, že absolutní preference jednoho cíle 

může znemožnit současné sledování druhého.“
6
 

Správné rozhodnutí by mělo splňovat následující podmínky:  

 mělo by být přesné 

 mělo by být legální (podle právních předpisů) 

 mělo by být objektivní 

                                                 
5
 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: 

Management Press, 2013. ISBN 9788072612321. 
6
 SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: 

Masarykova univerzita, 1995. ISBN 8021011386.  
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 mělo by být čestné a přijatelné 

 mělo by být rychlé a včasné 

 mělo by být hospodárné 

 mělo by být prakticky proveditelné 

 mělo by být harmonické (v souladu s předchozími rozhodnutími).
7
 

Pro schopnost přesnějšího rozhodování je nutná znalost teorie rozhodování. 

Rozlišujeme dvě teorii rozhodování: normativní a deskriptivní. Normativní teorie se zaměřuje 

na to, jak řešit rozhodovací problémy. Poskytuje návody a modely. Deskriptivní teorie je 

určena pro uskutečněné rozhodovací procesy. 

2.1.2 Proces rozhodování 

Rozhodovací procesy se člení na závislé a nezávislé. Závislost může být věcná nebo 

časová. Věcná závislost je taková, ve které rozhodnutí může ovlivnit jiné organizační složky 

(například změna výrobního programu může ovlivnit marketingové oddělení firmy. Pokud 

rozhodnutí neovlivňuje jiné organizační složky firmy, jde o rozhodnutí nezávislé. Časová 

závislost rozhodovacích procesů zasahuje jak do minulosti, tak i do budoucnosti. Například 

minulé rozhodnutí investičního směru určují omezení některých zdrojů v současnosti, čímž 

také ovlivňují současné rozhodovací procesy. Jako nástroj pro rozhodnutí a řešení časově 

závislých rozhodovacích procesů slouží rozhodovací stromy.
8
 

Dále se proces rozhodování člení: 

Podle stupně řešené problematiky: 

 Jednoduchý problém (informace k rozhodování je k dispozici) 

 Složitý problém (nedostatek informací k rozhodování) 

Podle míry formalizace: 

 Formalizované (podle algoritmu) 

 Intuitivní (podle praxe) 

 Kombinace formalizovaného a intuitivního 

                                                 
7
 RUSTOMJI, M. K. Umění managementu. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. Parkinson. 

8
 FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. 
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Podle průběhu 

 Jednostupňové (rozhodování v jednom kroku) 

 Vícestupňové (rozhodování ve více stupních) 

Podle řídící úrovně, podle stupně řízení v hierarchii organizační struktury: 

 Strategické rozhodovací procesy. Jedná se o dosažení strategických cílů 

organizace. Taková rozhodnutí mají dlouhodobý časový horizont a 

dlouhodobé cíle. Tato rozhodnutí vydávají orgány nejvyšší úrovně řízení.  

 Taktické rozhodovací procesy představují rozhodování o častějších, 

opakovaných situacích. Mají kratší časový horizont.  

 Operativní rozhodovací procesy vykazují krátkodobá rozhodnutí jednoduché 

povahy. Tato rozhodnutí vydávají nižší úrovně řízení. Vycházejí 

z technických norem, platných právních předpisů, technologických postupů 

atd.
9
 

Rozhodovací proces lze chápat jako proces řešení rozhodovacích problémů. Proces 

rozhodování prochází těmito etapami: 

                                                 
9
 ŠKRÁBEK, Josef. Úvod do teorie řízení: (pro pracovníky výchovy a vzdělávání dospělých). Praha: Univerzita 

Karlova, 1990. ISBN 8070661739. 
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Obrázek 1: Proces rozhodování podle Simona. Zdroj: FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské 

rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. 

1. Identifikace rozhodovacích problémů 

V této fázi získáváme, analyzujeme a vyhodnocujeme informace. Výstupem je identifikace 

určitých situací. 

2. Specifikace rozhodovacích problémů 

Náplní této etapy je hlubší poznání problémové situace. Výstupem je formulace problémů. 

3. Stanovení kritérií hodnocení variant 

Identifikace problemu

Specifikace problemu

Stanovení kritérií 

hodnocení variant

Tvorba variant řešení 

rozhodovácích
problémů

Stanovení důsledků 

variant rozhodování

Hodnocení důsledků

Realizace zvolené 

varianty rozhodování
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Podle stanovených kritérií se posuzuje a hodnotí navržené varianty řešení. 

4. Tvorba variant řešení rozhodovacích problémů 

Tady jde o proces s vysokými nároky na tvůrčí aktivity. Výstupem je formulace směrů 

činnosti, které zajistí dosažení cílů řešení daného problému. 

5. Stanovení důsledků variant rozhodování 

Obsahem je zajištění předpokládaných vlivů jednotlivých variant rozhodování z hlediska 

zvoleného souboru kritérií hodnocení. 

6. Hodnocení důsledků 

Výsledkem může být buď určená celková nejvhodnější varianta nebo preferenční uspořádání 

variant. 

7. Realizace zvolené varianty rozhodování
10

 

2.1.3 Kritéria hodnocení 

Výběr rozhodovacích kritérií je základem k hodnocení jednotlivých variant řešení 

identifikovaného problému. Posuzuje optimálnost a výhodnost jednotlivých variant vzhledem 

k požadovaným cílům řešení problému. To znamená, že i jejich výběr se od těchto cílů 

odvozuje. Podle Vebera: „Kromě těchto cílů mohou výběr kritérií hodnocení podpořit hledání 

možných nepříznivých důsledků a účinků variant, identifikace odlišnosti a rozdílů variantních 

řešení, popř. vymezení subjektů, jejichž zájmy a cíle mohou být určitým řešením problému 

dotčeny.“
11

 

K tomu dále Škrábek uvádí: „Při stanovení rozhodovacích kritérií je důležité zvolit 

takové ukazatele, jež nepodléhají náhodným jevům a které nemají velké výchylky. 

Kritéria hodnocení slouží k určení výhodnosti jednotlivých variant rozhodování. 

Kritéria hodnocení se odvozují od stanovených cílů řešení. Cíle mají tyto druhy charakterů: 

 minimalizace  

                                                 
10

 FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. 
11

 VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000. ISBN 

8072610295. 
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 maximalizace 

 dosažení určitých hodnot 

Minimalizace představuje snížení. Například může být cílem snižování nákladů. 

Maximalizace představuje zvýšení. Příkladem cíle je maximalizování zisku nebo rentability.  

Ve většině případů se stupeň splnění určitého cíle posuzuje pomocí více kritérií. 

Kritéria mohou být kvantitativního nebo kvalitativního charakteru. Kvantitativní 

kritéria jsou vyjádřena číselně, kvalitativní slovně. Kvalitativní kritéria mají širší náplň a jsou 

především složitěji měřitelná. 

2.1.4 Subjekt rozhodování 

Subjekt rozhodování je osoba, která rozhoduje o variante určené k realizaci. Subjekt 

rozhodování se dělí na jednotlivce nebo na skupinu lidí. Individuální subjekt rozhodování je 

jedinec. Pokud rozhoduje skupina osob, mluvíme o kolektivním subjektu rozhodování.
12

 

Podle Skulové: „Velmi podstatná pro rozhodovací proces je výchozí situace 

rozhodovacího subjektu. A to například z hlediska vybavení pravomocí a působností, kvality 

jedinců zúčastněných na rozhodování, z hlediska organizační struktury, vztahů k okolnímu 

prostředí a zároveň vlivu tohoto prostředí na subjekt rozhodování.“
13

 

2.1.5 Postup procesu vícekriteriálního rozhodování
14

 

Vícekriteriální rozhodování přináší přesnější pohled na rozhodovací proces a dává 

možnost vzájemného srovnání protichůdných kritérií. Při práci s vícekriteriálním 

rozhodováním se prochází těmito etapami:   

 Identifikace předmětu rozhodování 

 Určení rozhodovacích kritérií 

 Stanovení důležitosti rozhodovacích kritérií 

 Vyhodnocení variant 

                                                 
12

 FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. 
13

 SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: 

Masarykova univerzita, 1995. ISBN 8021011386. 
14

 KADLČÁKOVÁ, Anna. Ekonomika ve stavebnictví 50: hodnotový management. Praha: Vydavatelství 

ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02605-1. 
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Hodnotová analýza uvádí metody a postupy pro výběr nejvhodnější varianty 

rozhodnutí prostřednictvím vícekriteriálního hodnocení. 

2.2 Hodnotový management 

Pojem hodnotový management znamená řízení a myšlení podle hodnot a dále 

realizování jednotlivých řídících procesů. Součástí hodnotového managementu je proces 

rozhodování a tvorba nového a ještě výhodnějšího řešení. Existují dva typy hodnot. Zaprvé je 

to užitná hodnota. To je ta, která je ve formalizovaných řídících procesech. Užitnost 

znázorňuje užitečnost předmětu, o kterém je potřeba rozhodnout. Druhou je hodnota směnná. 

Ta vyjadřuje vlastní náklady nebo cenu. Také může být vyjádřena jinými zdroji, například 

spotřebou plynů, vody atd.
15

 

2.2.1 Hodnotová analýza 

„Hodnotová analýza je jedna z významných rozhodovacích metod, zároveň je 

metodou, která na základě rozhodnutí o pořadí výhodnosti variant převrátí tvůrčím způsobem 

stávající řešení a hledá nová, ještě výhodnější“
16

 

Cílem hodnotové analýzy je stanovení míry efektivnosti. Míru efektivnosti 

stanovíme podle vzorce: 

𝐸𝑖 =
𝑈𝑖

𝑁𝑖
⁄  ,  (1) 

𝑈𝑖-celková užitnost i-té varianty 

𝑁𝑖- náklady 

𝐸𝑖- míra efektivnosti 

Úhrnná užitnost je stanovena podle vztahu: 

𝑈𝑗 = ∑ 𝑣𝑖 ∗ 𝑢𝑖𝑗 ,  (2) 

                                                 
15

 KADLČÁKOVÁ, Anna. Ekonomika ve stavebnictví 50: hodnotový management. Praha: Vydavatelství 

ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02605-1. 
16

 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Model hodnocení výběrů variant stavebního díla: Assessment of 

construction work options model : (aplikace v navrhování ve vazbě na EN ISO 14000 a 10000) : navrhování 

struktur, ohodnocování a rozbor variantních řešeních technického díla s podporou metod harmonizovaných 

standardy řady ISO 9000, 10000 a 14000. V Praze: České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Katedra 

ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2000. ISBN 80-01-02309-5. 
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𝑈𝑗 je celková užitnost j-té varianty 

𝑢𝑖𝑗 je dílčí užitnost i-tého kritéria j-té varianty. Jestli vyjádřena v bodech, tak bývá 

značená 𝑏𝑖𝑗 

𝑣𝑖 je váha i-tého kritéria 
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3 Stanovení kritérií 

Volba metody hodnocení je ovlivněna charakterem kritérií hodnocení. Při stanovení 

kritérií hodnocení variant jsou základem cíle, kterých má být dosaženo. Pokud je stejný cíl 

posouzen dle více kritérií, nesmí být kritéria vzájemně redundantní. Kritéria hodnocení jsou 

dále ovlivněna subjekty, kdy zájmy těchto subjektů rozhodování jsou dotčena rozhodnutím. 

Tyto zájmy je třeba brát v úvahu, v opačném případě mohou ve fázi implementace vzniknout 

výrazné potíže, kterými můžou být negativní reakce těchto subjektů.
17

 

3.1 Metody stanovení souboru kritérií
18

 

Brainstorming 

Metoda skupinových diskusí. Skupinových diskuzí se může účastnit 8 až 10 osob. 

Odborníci se předem seznamují s předmětem hodnocení. Dále v diskuzi analyzují a navrhují 

kritéria hodnocení. Podle těchto kritérií bude předmět posuzován. 

„Brainstorming ale není vhodný tam, kde je pro kvalifikované řešení potřebná 

expertní znalost. Poskytuje spíš kvantitu než kvalitu a spoléhá na to, že v množství poměrně 

plytkých řešení se najdou některá výjimečně kreativní.“ 
19

 

Strom cílů 

Používá se pro obtížné formulování cíle. Postupně volíme cíle v posloupných 

etapách. Ve stromě cílů jsou označeny cesty, které vedou k dosažení předem stanoveného 

cíle. Strom cílů popisuje oblast určitého problému. 

Delfská metoda 

Delfská metoda je používána pomocí dotazníkové ankety. Provádí se ve dvou až 

třech kolech. Dotazníkovou anketu vyplňují odborníci, kteří jsou schopni popsat problém 

                                                 
17

 FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.  
18

 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Model hodnocení výběrů variant stavebního díla: Assessment of 

construction work options model : (aplikace v navrhování ve vazbě na EN ISO 14000 a 10000) : navrhování 

struktur, ohodnocování a rozbor variantních řešeních technického díla s podporou metod harmonizovaných 

standardy řady ISO 9000, 10000 a 14000. V Praze: České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Katedra 

ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2000. ISBN 80-01-02309-5.  
19

 DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: GRADA Publishing, 

2007. Expert. ISBN 978-80-247-2149-1. 
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hodnotícími kritérii. V první kole se určí, jaká kritéria jsou vhodná pro hodnocení daného 

problému. V dalším kole se určuje důležitost kritérií a určují se váhy kritérií. Ve třetím kole 

respondenti přiřazují kritériím měrné jednotky. 

Skulová píše: „Ve složitých rozhodovacích procesech lze přistoupit k posouzení 

navrhovaných řešení odbornými experty, poradními orgány atd., jejichž stanoviska jsou pro 

rozhodovatele závazná nebo mají úlohu pouze podpůrnou, doplňující či informativní.
20

 

3.2 Metody stanovení důležitosti kritérií 

Váhy jsou číselným vyjádřením. Váhy odlišují významnost kritérií. S důležitostí 

kritéria roste jeho váha. Pro stanovení vah kritérií je celá řada metod: 

 Párové porovnání  

 Saatyho metoda 

 Metoda větvených grafů 

V praktické části jsou využité dvě metody: metoda Saatyho a metoda větvených 

grafů. 

3.2.1 Párové porovnání
21

 

Cílem párového porovnání je stanovit váhy kritérií a seřadit kritéria podle důležitosti 

v pořadí. Existuje několik modifikací výpočtu. „V nejjednodušší modifikaci se pro každé 

kritérium zjišťuje počet jeho preferencí vzhledem k ostatním kritériím. To znamená v kolika 

případech je dané kritérium považováno za významnější než jednotlivá další kritéria. V horní 

trojúhelníkové matici je třeba se u každé dvojice kritérií rozhodnout, které z nich je 

preferováno. Jeho symbol (číslo, název…) se vepíše do příslušného políčka.“   

                                                 
20

 SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a správně právní aspekty). Brno: 

Masarykova univerzita, 1995. ISBN 8021011386. 
21

 SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Model hodnocení výběrů variant stavebního díla: Assessment of 

construction work options model : (aplikace v navrhování ve vazbě na EN ISO 14000 a 10000) : navrhování 

struktur, ohodnocování a rozbor variantních řešeních technického díla s podporou metod harmonizovaných 

standardy řady ISO 9000, 10000 a 14000. V Praze: České vysoké učení technické, Fakulta stavební, Katedra 

ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2000. ISBN 80-01-02309-5. 
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Tabulka 1: Schéma párového porovnání. Zdroj: SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Model 

hodnocení výběrů variant stavebního díla 

Váhy kritérií se zjistí ze vztahu: 

𝑣𝑖 =
𝑓𝑖

𝑛 ∗ (𝑛 − 1)/2)⁄    (3) 

𝑓𝑖 je počet preferencí, 

n je počet kritérií, 

n*(n-1)/2 je počet uskutečněných porovnání. 

3.2.2 Saatyho metoda 

Saatyho metodu lze popsat jako postup párového porovnání. Respondent určuje 

velikost preference každého kritéria oproti ostatním. Míra důležitosti se vyjadřuji pomocí 

bodové stupnice. Z toho se poté vytvoří matice relativních důležitostí kritérií S. Je využita 

následující bodová stupnice: 

 

Tabulka 2: Bodové stupnice s deskriptory. Zdroj: KADLČÁKOVÁ, Anna. Ekonomika ve 

stavebnictví 50 

Když je druhé kritérium důležitější než první (sloupcové je významnější než 

řádkové), potom se dosazuje do matice převrácená hodnota.  

Kritérium A B C D E Počet preferncí Pořadí kritéria

A A A A A 4 1

B B B B 3 2

C C C 2 3

D D 1 4

E 0 5

Kritéria  jsou stejně významná 1

kritérium v řádku je poněkud významější než ve sloupci 3

kritérium v řádku je dosti významější než ve sloupci 5

kritérium v řádku je prokazatelně významnější než ve sloupci 7

kritíérium v řadku je absolutně významnější než ve sloupci 9
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Tabulka 3: Převracené hodnoty matice a jejich význam. Zdroj: KADLČÁKOVÁ, Anna. Ekonomika 

ve stavebnictví 50 

V druhém kroku je potřeba stanovit váhy jednotlivých kritérií. Rozlišujeme dvě 

možnosti: 

Saatyho postup: 

𝑆 ∗ 𝑣 − 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑣 = 0,   (4) 

kde S je matice relativních důležitosti, 

v je vektor normovaných vah kritérií, 

 𝜆𝑚𝑎𝑥 je největší vlastní číslo matice S. 

Druhý postup je minimalizace výrazu: 

D = ∑ ∑ (𝑆𝑗𝑖

𝑚

𝑖=1
−

𝑣𝑖
𝑣𝑗⁄ )2  𝑛

𝑖=1  ,  (5) 

kde D je vzdálenost, 

i=1, j=1…m, n je počet kritérií 

m je počet variant. 

Aproximativní postupy: 

 Pomocí aritmetického průměru v jednotlivých řádcích matice S 

 Pomocí geometrického průměru v jednotlivých řádcích matice S 

 pomocí součtu prvků v řádku dělený součtem všech prvků matice. 

3.2.3 Metoda větvených grafů 

Větvený graf (strom významnosti) je základem pro určení významnosti kritérií a 

určení jejich vah. Při této metodě se předem určí základní oblasti kritérií rozhodovaní. 

Kritéria  jsou stejně významná 1

kritérium v řádku je poněkud významější než ve sloupci 1/3

kritérium v řádku je dosti významější než ve sloupci 1/5

kritérium v řádku je prokazatelně významnější než ve sloupci 1/7

kritíérium v řadku je absolutně významnější než ve sloupci 1/9
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Subjektivní metodou k jednotlivým oblastem rozhodovaní jsou stanoveny váhy tak, aby se 

součet jednotlivých vah oblastí rovnal jedné. Na Obrázku č.2 je ukázána první dekompoziční 

úroveň. Kritérium v oblasti A má váhu 0,3, kritérium v oblasti B má váhu 0,5, kritérium 

v oblasti C má váhu 0,2. Součet oblasti A, B, a C se rovná jedné.  

 

Obrázek 2: 1. Dekompoziční úroveň. Zdroj: autorka 

Na Obrázku č. 3 je ukázána druhá dekompoziční úroveň, která rozděluje základní 

oblasti na další dekompoziční úrovni. Jednotlivé váhy na druhé dekompoziční úrovni se 

v součtu rovnají jedné. Například Oblast A, která se nachází na první dekompoziční úrovni, se 

rozděluje na další oblast kritérií - na oblast D s váhou 0,2 a 0,8. V součtu na druhé 

dekompoziční úrovní se oblast D rovná jedné. 

 

Obrázek 3: 2. Dekompoziční úroveň. Zdroj: autorka 

Oblast A, 

váha: 0,3

Oblast C, 

váha: 0,2

Oblast B, 

váha: 0,5

Oblast A, 

váha: 0,3

Oblast C, 

váha: 0,2

Oblast B, 

váha: 0,5

Oblast F, 

váha: 0,6

Oblast F, 

váha: 0,4

Oblast E, 

váha: 0,1
Oblast E, 

váha: 0,9

Oblast D, 

váha: 0,2

Oblast D, 

váha: 0,8
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4 Představení projektů  

V rámci této diplomové práce je porovnáno celkem šest developerských projektů, 

které nabízejí byty o dispozicích 2+kk a které jsou zároveň realizované v Praze. Cílem je 

porovnání těchto bytů z pohledu zákazníka. Cílovou skupinou zákazníků je buďto mladá 

rodina nebo absolventi vysokých škol. Daná tématika je v dnešní době aktuální a zajímá se o 

ni také autorka této diplomové práce pro své soukromé využití. Na obrázku č. 4 „ Mapa 

Prahy“ jsou označena místa developerských projektů. Výběr developerských projektů je 

proveden s ohledem na to, aby se projekty nacházeli v dobré dopravní dostupnosti do centra 

města Prahy a zároveň, aby obsahovaly co nejvíce alternativ, které by mohly být zajímavé pro 

koncové zákazníky.   

Jedná se o tyto projekty:  

1. Zatíší Rokytka Praha 9  

2. Rezidence Vrchlického Praha 5 

3. Tulipa City Praha 9 

4. Karlín Park Praha 8 

5. Vivus Luka Praha 5 

6. Byty u Parku Praha 4 
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Obrázek 4: Mapa Prahy.  Zdroj: czso.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-01]. Dostupné 

z:https://www.czso.cz/csu/czso/ 

Jako základní projekt byl vybrán projekt Zatíší Rokytka v Praze 9. Jednou 

z největších Konkurencí pro tento projekt je projekt Tulipa City, který se nachází ve stejné 

městské části. Další alternativu představuje projekt Karlín Park, který se nachází v městské 

části Prahy 8 v blízkosti stanice metra Invalidovna. V západní části Prahy je zastoupen projekt 

Rezidence Vrchlického v Praze 5, jehož přímou konkurencí je projekt Vivus Luka, který se 

také nachází v Praze 5. Poslední ze srovnávaných projektů je realizován v jihozápadní části 

Prahy 4. Konkrétně se jedná o projekt s názvem Byty U Parku.  

4.1 Zátiší Rokytka-Praha 9 

Projekt Zátiší Rokytka se nachází na jižním svahu nad říčkou Rokytkou v Praze 9 – 

Vysočany. 
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Obrázek 5: Zátiší Rokytka. Zdroj: www.zatisirokytka.cz. [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. 

Dostupné z: http://www.zatisirokytka.cz/ 

Celý projekt zahrnuje sedm budov. Naplánováno je 220 bytů o velikostech od 1+kk 

až do 5+kk. Velikost bytů je od 31 do 151 m². Každý byt má buďto balkon, terasu nebo 

zahrádku. V podzemním podlaží je zajištěno parkování. Pro návštěvy jsou vymezena veřejná 

venkovní stání. Samostatnou kategorií v nabízených bytech jsou atypické mezonetové byty 

4+kk o velikosti až 126 m² a 5+kk o velikosti 151 m². 

Bydlení v projektu je příležitostí pro ty, kteří chtějí být v dosahu centra, a přitom 

využívat všech výhod bydlení v klidu a zeleni vedle nově vznikající moderní části města. 

V poslední době v okolí vznikají nové bytové, obchodní a administrativní objekty. 

V budoucnu se plánuje s velkorysou revitalizací okolí stanice metra B Kolbenova. V lokalitě 

je řada supermarketů a obchodů. V blízkosti je také O2 aréna a nedávno dokončené 

administrativní a obchodní centrum Galerie Harfa. Vedle stanice metra Vysočanská je 

obchodní centrum Galerie Fénix se širokou nabídkou služeb a také Úřad MČ Prahy 9. V okolí 

jsou školy, školky, divadlo, pošty, apod. U metra Českomoravská je lékárna, poliklinika a 

řada restaurací. Pro další nákupy jsou dále k dispozici obchodní centrum Černý Most nebo 

obchodní centrum Letňany. 

Hlavní výhody projektu Zátiší Rokytka: 

 metro B Kolbenova a tramvaj v docházkové vzdálenosti 
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 široká nabídka bytů od 1+kk až po 5+kk (cca 31 m² až 151 m²) 

 ke každému bytu je terasa, balkon nebo zahrádka až cca 268 m² 

 klidné místo přímo naproti parku Rokytka 

 kvalitní standardy vybavení 

 vnitřní parkovací stání a sklep 

 moderní dynamicky se rozvíjející lokalita 

 energetická náročnost budovy: B 

Časový harmonogram: 

 Zahájení prodeje: 11/2016 

 Zahájení výstavby: jaro/2017 

 Dokončení výstavby: 12/2018.
22

 

4.2 Rezidence Vrchlického- Praha 5 

Projekt Rezidence Vrchlického nabízí 73 moderních jednotek, byty jsou k dispozici 

o velikosti 1+kk až 3+kk. V prvním nadzemním podlaží disponuje každá jednotka zvýšenou 

samostatnou předzahrádkou. Ve vyšších patrech je balkón, terasa nebo lodžie. Byty nabízí 

velká okna, která dodávají dostatek světla a zajistí výhled do okolí. Vše je esteticky sladěno a 

odpovídá standardům moderního bydlení s technickým zázemím na nejvyšší úrovni. Je možné 

požádat o úpravu dispozičního řešení.  
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Obrázek 6: Rezidence Vrchlického. Zdroj: www.rezidence-vrchlickeho.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-12]. Dostupné z: http://www.rezidence-vrchlickeho.cz 

Výhody projektu: 

 k bytům 3+kk sklep a parkovací stání za 1.000,- bez DPH 

 v blízké části je tramvajová zastávka, metro a autobusy.  

Bytový dům Vrchlického se nachází na rozhraní městských částí Smíchova a Košíře. 

Tato část obsahuje velké množství městských parků a zeleně. V lokalitě je zahrada Klamovka 

se zámečkem. Nedaleko se nachází Petřín, Husovy sady s dětským hřištěm a sportovištěm, 

lesopark a další. 

Košíře jsou částí Prahy nacházející se v údolí Motolského potoka. Košíře na západě 

sousedí s Motolem a na jihu s Jinonicemi a Radlicemi, na severu a východě pak se 

Smíchovem. Všechny tyto jednotlivé části spadají pod městskou část Prahy 5. Původně byly 

Košíře zemědělskou částí plnou vinic. Později zde začal růst průmysl společně s rozvojem 

Smíchova. V údolí se nachází činžovní domy a vily. Košíře byly dokončeny před druhou 

světovou válkou, proto je nepotkala výstavba panelových domů z pozdějších let. 

Na hranicích s Motolem je přírodní park Košíře-Motol s bývalou viniční usedlostí 

Cibulka. V centru košířského náměstí je kostel sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko se nachází 

Základní umělecká škola, Gymnasium J. Škvoreckého, mateřská škola a základní škola. I 

přesto je bytový dům Vrchlického v centru města, téměř přímo u stanice tramvaje Klamovka 

a jen pár minut od stanice metra Anděl a autobusu. Je zde možnost sportovního vyžití, 
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konkrétně tenisu, squashe, badmintonu, stolního tenisu a lze využít blízkou horolezeckou 

stěnu. Nechybí tu plavecký bazén a aquapark. 

Bytový dům Vrchlického se drží běžných standardů s kvalitními materiály. Každý 

byt disponuje lodžií, balkónem nebo terasou. Byty v 1NP mají předzahrádky. Aby k bytům 

3+kk bylo zajištěno parkování, mají tyto byty 1 parkovací stání již v ceně. Rezidence 

Vrchlického má dva vchody. Jeden vchod z ulice Hlaváčkova a druhý vchod z ulice 

Vrchlického. Lodžie s výhledem do ulice Vrchlického jsou doplněny uzavíratelnými 

posuvnými zástěnami. Okna na projektu jsou řešena jako probarvená, kdy vnitřní strana je 

vždy v bílé barvě.
23

 

4.3 Tulipa City – Byty na metru Kolbenova-Praha 9 

Developerský projekt Tulipa City se nachází v městské části Prahy 9 – Vysočany na 

pozemcích bývalé průmyslové zóny. Díky své poloze je veškerá občanská vybavenost 

dostupná v bezprostřední blízkosti areálu. Projekt je strategicky umístěn v blízkosti stanice 

metra Kolbenova.  

 

Obrázek 7: Tulipa City Zdroj: www.byty-kolbenova.cz .[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-15]. 

Dostupné z: www.byty-kolbenova.cz/galerie/ 

V areálu by mělo vzniknout celkem pět bytových domů. Jednotlivé bytové domy 

jsou od sebe dostatečně vzdálené, což zaručuje kvalitu soukromí pro budoucí rezidenty. 

Projekt nabízí byty 1+kk a 2+kk vhodné pro jednotlivce a páry nebo jako výhodná investice 
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do nemovitostí. Pro rodinné bydlení jsou v nabídce byty 3+kk a 4+kk. Většina nových bytů k 

prodeji disponuje balkónem nebo terasou. V přízemí mají některé byty předzahrádky. K 

bytům je možné zakoupit parkovací stání i sklepy. 

V blízkosti komplexu je krytá herna pro děti, sportovní areál Freestyle Kolbenka a 

cyklostezka. Ve sportovním areálu je trampolínový park o velikosti přes 500 m2 a nakloněné 

plochy určené pro výuku lyžování a snowboardingu.  

Ve vzdálenosti do 5-10 min MHD, se nachází nákupní centrum Fenix a Harfa, 

poliklinika Vysočany, park Podvinní a O2 aréna. V běžné docházkové vzdálenosti se nachází 

taková důležitá občanská vybavenost jako škola, školka, banky i bankomaty, restaurace a 

další. K těm patří rovněž kamenné pobočky Komerční banky, UniCredit Banky a ČSOB. Do 

15 min je možné se přemístit do centra Prahy, na Václavské náměstí nebo i třeba na dětské 

dopravní hřiště na Prosek, nákupního centra Letňany nebo plaveckých bazénů Letňany a 

Hloubětín. Předpokládané dokončení výstavby je léto 2018. Třída energetické náročnosti 

budovy B.
24

  

4.4 Karlín park - Praha 8 

Karlín se nachází nedaleko od Vltavy pod vrcholem Vítkovem. Karlín je místo s 

bohatou historií. Dnešní Karlín dostává novou, moderní tvář, obrůstá zelení a prosvětluje se. 

Za posledních 15 let se proměnil v atraktivní lokalitu vyhledávanou k bydlení. Opuštěné 

industriální budovy se mění v architektonicky zajímavá administrativní centra. Karlín Park 

nabízí bydlení prakticky v centru metropole a přitom v klidu malého města. Leží v dobré 

dojezdové vzdálenosti od Starého Města. Karlínem probíhají linky metra C a B (stanice 

Křižíkova, Florenc a Invalidovna). Karlín Park je dvě minuty jízdy autem od Florence, hned u 

metra a tramvajové zastávky Invalidovna. Nedaleko se nachází nájezd na magistrálu, která je 

přímým spojem na Brno, Liberec a Hradec Králové. 
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Obrázek 8:  Karlín Park. Zdroj: www.karlinpark.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné 

z: http://www.karlinpark.cz 

Okolní zástavba a samotné umístění projektu však i přes přítomnost husté sítě 

infrastruktury zajišťují klid od ruchu okolních ulic. Poblíž se nachází vrch Vítkov.  

Výhody projektu Karlín Parku: 

 nabízejí byty od 1+kk do 4+kk 

 k většině bytů náleží balkón 

 na byty v nejnižším podlaží navazuje společná terasa se svěží zelení o rozloze 

900 m2 

 podzemní parkoviště v objektu 

 bezpečí střeží kamerový systém.  

Pro jednotlivce nebo jako investice jsou vhodné byty 1+kk o velikost 36 m². 

Dispozice jsou optimální pro ty, kteří upřednostňují bydlení v kompaktním a přehledném bytě 

s dostatkem úložných prostor. Díky jihovýchodní orientaci disponují tyto byty také dostatkem 

světla. Součástí každého 1+kk je terasa nebo balkon o velikosti 3 až 6 m². Bytový dům 

obsahuje pět pater.  

Byty 2+kk určené pro malé rodiny s dětmi nebo náročnější zákazníky. Jsou ve 

velikostech od 48 m² do 58 m². K většině bytů náleží prostorný balkon s výměrou okolo 7 m².  
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Byty 3+kk jsou ve velikostech od 77 m² do 92 m² a jsou ideální pro rodinné bydlení. 

Balkon nebo terasa mají velikosti cca 13 m² nebo samostatnou komoru, kam lze umístit 

například pračku. Byty 3+kk mají standardně dvě toalety a dvě umyvadla. 

Celý Karlín je také protkán zelení. Ulice jsou plné restaurací, obchodů, kaváren a 

pivnic. Nedaleko projektu se nacházejí hned dvě vyhlášené restaurace Maurerova výběru 

Grand restaurant a farmářské trhy. V okolí jsou také dětská hřiště, několik mateřských škol a 

základních škol. Slavná karlínská zelená školka je vzdálená dvě minuty chůze. V místě 

projektu jsou také dva supermarkety pro větší nákupy. V lokalitě jsou lékárny a ordinace 

praktického lékaře pro děti i dospělé. Ke kultuře pak slouží nedaleké kino, divadlo i letní 

kino.  

Byty v projektu Karlín Park jsou standardně vybaveny. Nabízejí vstupní dveře s 

protipožární úpravou bezpečnostní třídy 3. Dále pak otvíravé nebo posuvné (jednokřídlé či 

dvoukřídlé) vnitřními bytové dveře. Disponují také plovoucími podlahami v obývacím pokoji, 

kuchyňském koutu, ložnicích a pokojích, obklady a značkovou sanitární keramiku a 

zařizovací předměty v pěti možných variantách. V koupelnách, WC, vstupní předsíni a 

komoře jsou podlahy z keramické dlažby.
25

 

 

4.5 Vivus Luka - Praha 5 

Rezidenční projekt Vivus Luka obsahuje pět terasových bytových domů, které 

navazují na stávající bytovou zástavbu předchozích etap a je součástí katastrálního území 

Řeporyje, v žádané lokalitě Šafránka Městské části Prahy 5. 
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Obrázek 9: Vivus Luka. Zdroj: www.vivus.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z 

http://vivus.cz/luka 

Jedná se o rezidenci pěti samostatných domů, které obsahují celkem 227 bytových 

jednotek. Byty jsou nabízeny o dispozicích 1+kk až 4+kk. Ke každé bytové jednotce patří 

balkón, popřípadě terasy orientované na jih a sklep. Součástí projektu jsou také krytá 

parkovací stání téměř pro všechny jednotky. Byty v nejnižším podlažích disponují 

předzahrádkami. 

Rezidenční bytový komplex „Luka“ leží přímo na okraji chráněného území 

Prokopské údolí. Jsou zde k dispozici nejrůznější atrakce – pískoviště, prolézačky, skluzavky. 

Oblast protíná stezka, která seznamuje s historií, faunou a flórou právě této jedinečné 

geologické lokality. 

Na dosah jsou školy, školky i dětská hřiště, nedaleko jsou obchody a nákupní 

střediska. 

Z konstrukčního hlediska je budova založena železobetonových pilotách. Spodní 

stavba funguje jako železobetonová monolitická vana s vnitřními sloupy. Obvodové stěny a 

stropní konstrukce jsou taktéž monolitické železobetonové.
26
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4.6 Byty u Parku Praha 4 

V příjemném prostředí Cholupic v městském obvodu Prahy 4 se nyní rodí nový 

developerský projekt Byty U Parku. Stavba probíhá v Podchýšské ulici. Novostavba bude 

obsahovat celkem 20 nových bytů, z toho bude šest bytů se zahrádkami a sedm 

mezonetových. Vyrůstají zde celkem tři atypické domy. Každý z nich má jinak barevnou 

fasádu. A sice v červené, šedé a bílé barvě. Byty jsou dobře orientované na světové strany a 

po celý den poskytují dostatek světla. Ze všech bytů je také výhled na park. Pokud jde o 

jednotlivé byty, každý je z nich je originální, s jiným půdorysem. Zahájení proběhlo již v 

prosinci 2015, dokončení se plánuje na podzim 2017. Průkaz energetické náročnosti budovy 

je stupně B.  

 

Obrázek 10: Byty U Parku. Zdroj: www.Zipreality.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-25]. 

Dostupné z http://www.ziprealty.cz/property/byty-u-parku/ 

Rezidenční projekt Byty U Parku nabízí byty o dispozicích od 1+kk, přes 2+kk a 

3+kk. Některé z těch bytů jsou mezonetové. Rozloha bytů je od 30 m² až po 81,69 m². S 

výjimkou tří bytů o rozloze 1+kk mají všechny ostatní byty garáž. Byty v prvním podlaží mají 

k dispozici zahrádku. Kromě toho je zde i společná zahrada. Každý byt má vlastní komoru. 

Obvodové nosné stěny a vnitřní nosné stěny se vyzdívají z keramických bloků. 

Nosná konstrukce krovu je dřevěná vaznicová. Na střechu se klade střešní betonová skládaná 

krytina Bramac. Okna jsou plastová, pětikomorová s tepelně-izolačním trojsklem, otvíravá a 

výklopná. Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou protipožární a jsou pokládané do ocelové 

zárubně s bezpečnostním kováním a vložkou. V každém bytě se nachází elektrokotel.  
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Developerský projekt Byty U Parku se nachází na jižním okraji Prahy 12 v 

Podchýšské ulici v Cholupicích. Autem se na Václavské náměstí dá dostat za 25 minut. 

Autobusem nebo metrem za 45 minut.  

Rezidenční projekt se nachází v chráněném území. V okolí jsou Modřanská rokle a 

Cholupická bažantnice. Areál přírodního parku Modřanská rokle je rozložen na ploše 1707,5 

ha. Cesta autem sem zabere 5 minut.
27
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5 Určení srovnávacích kritérií 

Jako cílová skupina pro srovnání projektů je uvažována mladá rodina nebo čerství 

absolventi vysoké školy, kteří pro své potřeby hledají byt o dispozici 2+kk. Na výběr mají 

bydlení v Praze 4, 5, 8, 9, kde se nacházejí byty v projektech o různých bytových dispozicích, 

odlišných standardech a jsou jinak vybavené. Je důležité, aby zákazník při svém rozhodování 

zvážil všechny možnosti.  

Za pomoci již představené Saatyho metody a metody větvených grafů se určí váhy 

jednotlivých kritérií pro porovnání. Výsledkem bude určení nejvýhodnější bytové jednotky 

2+kk při zohlednění všech použitých kritérií.  

Každý potenciální zákazník se rozhoduje o koupi nemovitosti na základě určitých 

kritérií a podmínek. Tyto podmínky se samozřejmě liší a jsou u každého trochu jiné. Cílem 

bylo najít co možná nejběžnější kritéria, kterými se řídí většina zákazníků při koupi bytu. V 

této diplomové práci jsou pro rozhodování určena následující kategorie kritérií: vlastností 

bytu, vlastnosti budovy a sociální podmínky.  

Vlastnosti bytu: 

 Dispoziční řešení bytu 

 Parkování 

 Sklepní prostory 

 Dispozice světových stran 

 Patro 

 Terasa/balkón 

Vlastnosti budovy: 

 Doba dokončení výstavby 

 Energetická náročnost 

 Vzhled a velikost domu 

Sociální podmínky: 

 Dopravní dostupnost 
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 Školky, školy 

 Obchodní centra, kultury a zábava 

 Sportovní centra  
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6 Určení vah kritérií 

Tato kapitola implementuje teoretické poznatky z předchozích kapitol. Určení vah 

kritérií developerského projektu je řešeno pomocí Saatyho metody a metody větvených grafů. 

Prvním krokem metody větvených grafu je to, že stanovíme cílové skupiny nebo oblasti. Od 

toho se potom dále vyvíjí dekompoziční úrovní větvených grafů. Metoda Saatyho využívá 

dotazníkové šetření, které je zodpovězeno cílovou skupinou zákazníků. Respondenti seřadili 

předložené kritéria od nejlepšího k nejhoršímu. Dále je pomocí klasifikačních tříd zpracována 

matice preferencí, která je základem pro Saatyho metodu a stanovení vah kritérií.   

6.1 Metoda větvených grafů 

Mezi kritérii lze vyznačit hlavní oblasti, které je možné rozdělit na dílčí skupiny. 

Takovým způsobem vzniká hierarchický strom. Hierarchický strom obsahuje jednotlivá 

kritéria na koncích větví. V našem případě jsou hlavními kritérii: vlastnosti bytu, vlastnosti 

budovy a sociální podmínky. K těmto hlavním kritériím byly přiřazeny, na základě 

subjektivního hodnocení, váhy na jednotlivých úrovních tak, že součet vah činí 1,0. 

 

Obrázek 11: Větvený graf-základní kritéria. Zdroj: autorka 

Dále jsou znázorněna dílčí kritéria vlastního bytu. Vlastnosti bytu obsahují kritéria 

s váhami, které jsou stanovené subjektivním způsobem. Součin vah se rovná jedné.  

Vlastnosi bytu, 

váha: 0,5

Sociální podmínky, 

váha: 0,3

Vlastnosti 

budovy,        
váha: 0,2
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Obrázek 12: Větvený graf-vlastnosti bytu. Zdroj: autorka 

 

Obrázek 13: Větvený graf-vlastnosti budovy. Zdroj: autorka 
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Sklepní prost., 
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Vlastnosti 

budovy, váha: 
0,2

Energetická 

náročnost, váha: 0,5

Vzhled a velikost, 

váha: 0,2

Doba

dokončení,váha: 0,3
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Obrázek 14: Sociální podmínky. Zdroj: autorka 

Kritérií Váhy Kritérií Váhy Kritérií Váhy 

Vlastnosti bytu 
 

Vlastnosti budovy 
 

Sociální podmínky 
 

Dispoziční řešení bytu 0.20 Doba dokončení výstavby 0.3 Dopravní dostupnost 0.3 

Parkování 0.12 Energetická náročnost 0.5 Školky, školy 0.2 

Sklepní prostory 0.14 Vzhled a velikost domu 0.2 
Obchodní centra, kultury a 

zábava 
0.22 

Orientace světových stran 0.17 
  

Sportovní centra 0.28 

Patro 0.18 
    

Terasa/balkon 0.19 
    

Tabulka 4: Kritéria a jejich váhy. Zdroj: autorka 

 

6.2 Saatyho metoda 

Na základě dotazníku bylo požadováno, aby respondent seřadil uvedená kritéria 

podle toho, jak by pro něj byla důležitá. Bylo rozesláno deset dotazníků, sedm z nich se 

vrátilo s výsledky. Tabulka č. 5 obsahuje odpovědi respondentů. Po sečtení počtu preferencí 

jednotlivých kritérií určíme preferenční pořadí důležitosti kritérií. Nejmenší počet preferencí 

je na prvním místě. Postupně takto seřadíme i ostatní preference. 

  

Sociální    

podmínky, 
váha: 0,3

Dopravní dost., 

váha: 0,3

Obchodní cen.

kultura,zábava, 
váha: 0,22

Školky,školy 

váha: 0,2

Sportovní 

centra,váha: 0,28
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Číslo kritéria Kritérií 
Respondent Body Pořadí 

1 2 3 4 5 6 7 
  

1 Dispoziční řešení bytu 1 3 1 1 4 1 2 13 1. 

2 Parkování 2 13 5 3 6 3 3 35 4. 

3 Sklepní prostory 6 10 11 10 12 12 12 73 13. 

4 Orientace světových stran 7 8 3 4 3 9 4 38 5. 

5 Patro 5 2 4 2 1 2 5 21 2. 

6 Terasa/balkon 11 1 2 9 2 8 1 34 3. 

7 Doba dokončení výstavby 9 11 12 8 7 10 6 63 9. 

8 Energetická náročnost 8 6 9 7 5 7 8 50 6. 

9 
Vzhled a velikost bytového 

domu 
10 7 10 13 11 11 10 72 12. 

10 Dopravní dostupnost 13 4 6 11 8 5 7 54 8. 

11 Školky, školy 3 12 13 12 13 4 13 70 11. 

12 
Obchodní centra, kultury a 

zábava 
4 9 7 5 9 6 11 51 7. 

13 Sportovní centra 12 5 8 6 10 13 9 63 10. 

Tabulka 5: Vyhodnocení preferenčního pořadí. Zdroj: autorka 

Pomocí Saatyho metody porovnáváme vždy vzájemně dvě kritéria, přičemž přesně 

stanovujeme velikost preference každého kritéria oproti ostatním kritériím souboru. Velikost 

preference se určuje pomocí tabulky č.6 a č.7.  

Popis klasifikační třídy Třídy Rozdíl mezi kritérii 

kritéria jsou stejně významná 1 Od -1 do -2 

kritérium v řádku je poněkud významnější než ve sloupci 3 Od -3 do -5 

kritérium v řádku je dost významnější než ve sloupci 5 Od -6 do -7 

kritérium v řádku je prokazatelně významnější než ve 

sloupci 
7 Od -8 do -10 

kritérium v řádku je absolutně významnější než ve sloupci 9 Od -11 do -13 
Tabulka 6: Klasifikační třídy 1. Zdroj: autorka 
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Popis klasifikační třídy Třídy Rozdíl mezi kritérii 

Kritéria jsou stejně významná 1 Od 1 do 2 

kritérium v řádku je poněkud významnější než ve sloupci 1/3 Od 3 do 5 

kritérium v řádku je dost významnější než ve sloupci 1/5 Od 6 do 7 

kritérium v řádku je prokazatelně významnější než ve 

sloupci 
1/7 Od 8 do 10 

kritérium v řádku je absolutně významnější než ve sloupci 1/9 Od 11 do 13 
Tabulka 7: Klasifikační třídy 2. Zdroj: autorka 

Ke stanovení vah z matice lze využít více postupů. V diplomové práci je použita 

metoda řádkových součtů. Normované váhy jednotlivých kritérií se získají jako podíl 

nenormované váhy i-tého kritéria a celkový součet nenormované váhy i-tého kritéria  

𝑣𝑖 = 𝑣ï
¨ / ∑ 𝑣𝑖

¨𝑛
𝑖=1   (6) 
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Matice preferenci 

D
is

p
o

zi
čn

í 
ře

še
n

í 
b

y
tu

 

P
ar

k
o

v
án

í 

S
k

le
p

n
í 

p
ro

st
o

ry
 

O
ri

en
ta

ce
 s

v
ět

o
v

ý
ch

 s
tr

an
 

P
at

ro
 

T
er

as
a/

b
al

k
o

n
 

D
o

b
a 

d
o
k

o
n

če
n

í 
v

ý
st

av
b
y

 

E
n

er
g

et
ic

k
á 

n
ár

o
čn

o
st

 

V
zh

le
d

 a
 v

el
ik

o
st

 b
y

to
v

éh
o

 d
o
m

u
 

D
o

p
ra

v
n

í 
d

o
st

u
p

n
o

st
 

Š
k

o
lk

y
, 

šk
o

ly
 

O
b

ch
o

d
n

í 
ce

n
tr

a,
 k

u
lt

u
ry

 a
 z

áb
av

a 

S
p

o
rt

o
v

n
í 

ce
n

tr
a 

N
en

o
rm

o
v

an
á 

v
áh

a 

N
o

rm
o

v
an

á 
v

áh
a 

Dispoziční řešení bytu 1     3     9     3     1     1     7     3     11     5     9     5     7     65,00 0,195 

Parkování  1/3 1     7     1     1     1     3     1     7     3     5     3     5     38,33 0,115 

Sklepní prostory  1/9  1/7 1      1/7  1/9  1/7  1/3  1/5 1      1/3 1      1/5  1/3 5,05 0,015 

Orientace světových stran  1/3 1     7     1      1/3 1     3     1     5     3     5     1     3     31,67 0,095 

Patro 1     1     9     3     1     1     5     3     7     5     7     3     7     53,00 0,159 

Terasa/balkón 1     1     7     1     1     1     5     3     7     3     7     3     5     45,00 0,135 

Doba dokončení výstavby  1/7  1/3 3      1/3  1/5  1/5 1      1/3 3     1     1     1     1     12,54 0,038 

Energetická náročnost  1/3 1     5     1      1/3  1/3 3     1     5     1     3     1     3     25,00 0,075 

Vzhled a velikost bytového domu   1/11  1/7 1      1/5  1/7  1/7  1/3  1/5 1      1/3 1      1/3 1     5,92 0,018 

Dopravní dostupnost  1/5  1/3 3      1/3  1/5  1/3 1     1     3     1     3     1     1     15,40 0,046 

Školky, školy  1/9  1/5 1      1/5  1/7  1/7 1      1/3 1      1/3 1      1/3 1     6,80 0,020 

Obchodní centra, kultury a zábava  1/5  1/3 5     1      1/3  1/3 1     1     3     1     3     1     3     20,20 0,061 

Sportovní centra  1/7  1/5 3      1/3  1/7  1/5 1      1/3 1     1      1/3  1/3 1     9,02 0,027 

                            333   

Tabulka 8: Matice preferenci. Zdroj: autorka 
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7 Porovnání projektů podle stanovených kritérií 

Tato kapitola se zabývá porovnáním výše představených projektů z hlediska 

popsaných kritérií. Na všech šest projektů se nahlíží pouze z pohledu jednoho kritéria. Z 

tohoto pohledu jsou projekty vyhodnoceny a seřazeny od nejlepšího po nejhorší v dané 

kategorii. Nejlepší dostává 6 bodů, nejhoršímu se přiřazuje 1 bod. 

7.1 Dispoziční řešení bytu 

V této kapitole jsou zhodnoceny projekty z pohledu vhodnosti rozmístění místností a 

jejich velikosti. Veškeré byty budou o velikosti 2+kk . 

7.1.1 Zátiší Rokytka 

Byt číslo A.205 se nachází ve 2.NP. v jihovýchodní části. V patře je k dispozici další 

pět bytů. Sousední byty se nacházejí ze strany koupelny, ložnice a obývacího pokoje. Což 

může narušit akustiku v bytě.  

 

Obrázek 15: Půdorys bytu, Zátiší Rokytka. Zdroj: www.zatisirokytka.cz. [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-12]. Dostupné z: http://www.zatisirokytka.cz/ 
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Obrázek 16: Schéma podlaží, Zátiší Rokytka, 2.NP. Zdroj: www.zatisirokytka.cz. [online]. Praha, 

2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.zatisirokytka.cz/cenik/ 

 

Číslo A.205 Název místnosti Plocha v m² 

01 předsíň 7.7 

02 obývací pokoj 29.9 

03 chodba 3.5 

04 ložnice 12.3 

05 koupelna 3.9 

06 balkón 6.5 

  Užitná plocha bytu celkem 57.3 

  Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 60.7 
Tabulka 9: Tabulka místností, Zátiší Rokytka. Zdroj: www.zatisirokytka.cz. [online]. Praha, 2016 

[cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.zatisirokytka.cz/cenik/  

Místnosti na sebe logicky navazují. Výhodou je velká předsíň, kde je možné umístit 

dvě velké šatní skříně. Dále je chodba o celkové ploše  3,5m². Nevýhodou je malá koupelna 

spojená s WC. V koupelně není místo na pračku a sušičku. Další nevýhodou je poměrně malá 

ložnice. Obývací pokoj je spojený s kuchyní. Je dostatečně prostorný a má přístup na balkón. 

7.1.2 Rezidence Vrchlického  

Byt se nachází v 5.NP na severní straně budovy. Místnosti jsou v bytě logicky 

uspořádány.  
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Obrázek 17: Půdorys bytu, Rezidence Vrchlického. Zdroj: www.rezidence-vrchlickeho.cz [online]. 

Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.rezidence-vrchlickeho.  

 

Obrázek 18: Poloha bytu v budově, Rezidence Vrchlického. Zdroj: www.rezidence-vrchlickeho.cz 

[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.rezidence-vrchlickeho.cz 

Číslo Název místnosti Plocha v m² 

01 předsíň 4.86 

02 obývací pokoj + kuchyň 22.5 

03 ložnice 14.64 

04 koupelna+ WC 4.5 

05 balkón 4.94 

  Užitná plocha bytu celkem 46.5 

  Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 49.95 

Tabulka 10: Tabulka místnosti, Rezidence Vrchlického. Zdroj: www.rezidence-vrchlickeho.cz 

[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.rezidence-vrchlickeho.cz 
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Velkou nevýhodou tohoto bytu je dispoziční řešení oken a malé místností. Na rozdíl 

od předchozí nabídky bytu je obývací pokoj v tomto bytě menší o 7,4 m². Okna jsou 

orientovaná jen na severní stranu. 

7.1.3 Tulipa City 

Byt se nachází ve 2.NP. Výhodou je, že byt s ostatními byty sousedí ze strany 

vstupní chodby a obývacího pokoje.  

 

Obrázek 19: Půdorys bytu, Tulipa City. Zdroj: www.byty-kolbenova.cz .[online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-15]. Dostupné z: www.byty-kolbenova.cz/vyber-bytu/ 

 

Obrázek 20: Poloha bytu v budově, Tulipa City. Zdroj: www.byty-kolbenova.cz .[online]. Praha, 

2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: www.byty-kolbenova.cz /vyber-bytu/ 
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Číslo Název místnosti Plocha v m² 

01 předsíň 7.4 

02 obývací pokoj + kuchyň 21.3 

03 ložnice 19.1 

04 koupelna 5.3 

05 komora 4.1 

06 lodžie 6.2 

  Užitná plocha bytu celkem 57.2 

  Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 59.4 

Tabulka 11: Tabulka místnosti, Tulipa City. Zdroj: www.byty-kolbenova.cz .[online]. Praha, 2016 

[cit. 2016-11-15]. Dostupné z: www.byty-kolbenova.cz /vyber-bytu/ 

Byt Tulipa City je dost podobný bytu v projektu Zátiší Rokytka. Navíc je tu 

k dispozici komora o velikosti 4,1 m². V prostorné ložnici lze umístit jak šatní skříň, tak 

pracovní stůl nebo knihovnu. Nevýhodou je to, že lodžie má výhled jen na jednu světovou 

stranu.  

7.1.4 Karlín Park 

Byt v projektu Karlín Park se nachází ve 3.NP Sousední byty jsou dispozičně 

rozložené ze strany kuchyňské linky a ložnice, což by mohlo mít vliv na klid.  

 

Obrázek 21: Půdorys bytu, Karlín Park. Zdroj: www.karlinpark.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-

11-15]. Dostupné z: http://www.karlinpark.cz 
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Obrázek 21: Poloha bytu v budově, Karlín Park. Zdroj: www.karlinpark.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-15]. Dostupné z: http://www.karlinpark.cz 

Číslo Název místnosti Plocha v m² 

01 chodba 7.58 

02 obývací pokoj + kuchyň 31.09 

03 ložnice 13.97 

05 Koupelna +WC 4.37 

06 komora 0.87 

07 balkón 8.54 

  Užitná plocha bytu celkem 57.87 

  Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 62,14 
Tabulka 12: Tabulka místnosti, Karlín Park. Zdroj: www.karlinpark.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-15]. Dostupné z: http://www.karlinpark.cz 

Místnosti na sebe logický navazují. Byt je prostorný a to je jeho velkou výhodou. 

Obývací pokoj má 31,09 m². V budoucnu by bylo možné obývací pokoj rozdělit na dvě 

místnosti. K bytu přísluší komora. Okna jsou na severní a východní straně. Nevýhodou bytu 

je, že má pouze průměrně velký balkón a je na něj pouze jeden přístup. 

7.1.5 Vivus Luka 

Byt Vivus Luka se nachází v 5.NP. Sousední byty se nacházejí ze strany ložnice a 

obývacího pokoje.  
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Obrázek 22: Půdorys bytu, Vivus Luka. Zdroj: www.vivus.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-25]. 

Dostupné z: http://vivus.cz/luka/nabidka.php?lg=cz 

 

Obrázek 23: Poloha bytu v budově, Vivus Luka. Zdroj: www.vivus.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-25]. Dostupné z: http://vivus.cz/luka/nabidka.php?lg=cz 

  

http://vivus.cz/luka/nabidka.php?lg=cz
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Číslo Název místnosti Plocha v m² 

5.3.01 předsíň 9.43 

5.3.02 WC 1,72 

5.3.03 koupelna 3,95 

5.3.04 obývací pokoj+ kuchyň 24,3 

5.3.05 pokoj 23,82 

5.3.06 balkón 9.44 

S47 sklípek 2.26 

  Užitná plocha bytu celkem 63.85 

  Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 64.98 
Tabulka 13: Tabulka místnosti, Vivus Luka. Zdroj: www.vivus.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-

11-25]. Dostupné z: http://vivus.cz/luka/nabidka.php?lg=cz 

Byt má největší plochu ze všech nabízených bytů. Výhodou jsou oddělené WC od 

koupelny a velký balkón, na který je přístup z obývacího pokoje a z ložnice. Další výhodou je 

velká ložnice, která by šla v budoucnu rozdělit na dětský pokoj, případně vestavěný šatník.  

7.1.6 Byty u Parku  

Poslední nabídka bytu se nachází ve 2.NP. Jediný sousední byt se nachází ze strany 

společné chodby.  

 

Obrázek 24: Půdorys bytu, Byty U Parku. Zdroj: www.zipreality.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-

11-25]. Dostupné z: http://www.bytycholupice.cz/byty 
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Obrázek 25: Poloha bytu v budově, Byty U Parku. Zdroj: www.zipreality.cz [online]. Praha, 2016 

[cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.bytycholupice.cz/byty 

Číslo Název místnosti 
Plocha v 

m² 

1 obývací pokoj+ kuchyň 25.87 

2 ložnice+ šatna 12.36 

3 koupelna 4.97 

4 WC 1.16 

5 chodba+ šatna 7.46 

  garáž 15.17 

  Užitná plocha bytu celkem 51.82 

  Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 51.82 

Tabulka 14: Tabulka místnosti, Byty U Parku. Zdroj: www.zipreality.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-25]. Dostupné z: http://www.bytycholupice.cz/byty 

Jeho hlavní nevýhodou jsou malé místnosti, není žádné místo na uskladnění věcí a 

chybějící balkón.  

7.1.7 Vyhodnocení kritéria dispozice bytu 

Na prvním místě tohoto vyhodnocení se umístil byt v projektu Vivus Luka, u 

kterého se nenašly žádné zásadní nevýhody. Na druhém místě se umístil byt v projektu Karlín 

Park, který nemá tak velký balkón a nejsou na něj dva přístupy. Hned za ním se umístil byt v 

projektu Tulipa City, který je dost podobný projektu Zátiší Rokytka. Nevýhodou bytu v 

projektu Zátiší Rokytka oproti Tulipa Park je ta, že má pouze malou ložnici. Na 

předposledním místě je byt v projektu Rezidence Vrchlického. V případě, že by tento byt 

neměl balkón, rozdělil by se o poslední místo s bytem v projektu Byty u Parku, který je tudíž 

v této kategorii na posledním místě. Je potřeba ještě uvést, že plocha bytu podle dle 366/2016 

Sb. je součtem ploch všech místností, které jsou součástí bytu, včetně poloviční plochy 

balkonů a teras. 
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Dispoziční řešení 

Projekt Pořadí Body 

Zátiší Rokytka 4 3 

Rezidence Vrchlického 5 2 

Tulipa City 3 4 

Karlín Park 2 5 

Vivus Luka 1 6 

Byty U Parku 6 1 
Tabulka 15: Dispoziční řešení. Zdroj: autorka 

7.2 Patro 

Obecně platí, že čím je vyšší patro v budově, tím jsou lepší podmínky pro bydlení. 

Vysoká poloha bytu v budově poskytuje víc přirozeného světla. Každý bytový dům má navíc 

naplánovaný výtah, proto není překážkou bydlení ve vyšším patře budovy. Nejvíce bodů 

získává projekt Rezidence Vrchlického, protože se byt nachází v 5. NP. Karlín Park se 

umisťuje na druhé pozici. Ostatní projekty mají stejný počet bodů a stejnou polohu patra. 

 

Patro 

Projekt 
Poloha 

bytu 
Body 

Zátiší Rokytka 2.NP 4 

Rezidence Vrchlického 5.NP 6 

Tulipa City 2.NP 4 

Karlín Park 3.NP 5 

Vivus Luka 5.NP 4 

Byty U Parku 2.NP 4 

Tabulka 16: Patro. Zdroj: autorka 

7.3 Parkování 

Možnost parkování má poměrně vysokou váhu při výběru vhodného bytu. Byty, 

které již obsahují parkovací stání, mají v hodnocení přednost před ostatními. Neméně důležité 

při rozhodování je cena parkování v případě dokoupení parkovacího stání. Do ceny bytu je 

zahrnuto parkovací stání v projektech Zátiší Rokytka, Vivus Luka a Byty u Parku, proto 

dostávají největší počet bodů. Dále je projekt Karlín Park, který má nižší cenu za 1 m² 
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parkovacího stání, než projekt Tulipa City. Žádné body nedostává byt v projektu Rezidence 

Vrchlického, protože parkovací stání vůbec nenabízí jako možnost.   

Parkování 

Projekt Cena za 1 m² Body 

Zátiší Rokytka v ceně bytu 5 

Rezidence Vrchlického není 0 

Tulipa City 22 031 Kč 3 

Karlín Park 19 240 Kč 4 

Vivus Luka v ceně bytu 5 

Byty U Parku v ceně bytu 5 

Tabulka 17 Parkování. Zdroj: autorka 

7.4 Sklepní prostory 

Rozdělení dosažených bodů se řeší stejným způsobem jako kritérium „Parkování“. 

Pět bodů se přirázuje bytům v projektech Zátiší Rokytka, Vivus Luka a Byty u Parku. Cena za 

sklepní prostory je u projektu Karlín Park vyšší než u projektu Tulipa City. Proto Karlín Park 

na rozdíl od předchozího kritéria dostava míň bodů než Tulipa City. Rezidence Vrchlického 

opět nemá k dispozici kritérium „Sklepní prostory“.  

Sklepní prostory 

Projekt Cena za 1/m² Body 

Zátiší Rokytka v ceně bytu 5 

Rezidence Vrchlického není 0 

Tulipa City 24 000 Kč 4 

Karlín Park 25 000 Kč 3 

Vivus Luka v ceně bytu 5 

Byty U Parku v ceně bytu 5 
Tabulka 18: Sklepní prostory. Zdroj: autorka 

7.5 Dispozice světelných stran v bytě 

Při výběru bytu je potřeba dávat pozor i na celkovou orientaci místností v bytě. 

Cílovou skupinou zákazníků je mladá rodina. Podle názoru autora je pro tuto skupinu 

zákazníků výhodnější mít okna na západní nebo východní stranu.  

Projekt Zátiší Rokytka má okna v obývacím pokoji směrem k východu a k jihu. 

Okna v ložnici jsou situována na východ, tím pádem může ranní slunce budit obyvatele bytu. 

Celkově bude byt slunný a útulný. Byt v projektu Rezidence Vrchlického je orientovaný 
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severním směrem. Celkově v něm bude méně světla. Projekt Tulipa City má okna v obývacím 

pokoji směrem k západu a v ložnici jsou okna orientována směrem k západu a k jihu. Tato 

orientace je podle autora práce nejvýhodnější. Byt v projektu Karlín Park je situován víc na 

sever. V bytě proto bude méně světla. Vivus Luka je orientován na východní stranu a bude 

v něm více světla než v severních bytech. Projekt Byty U Parku je podobný jako projekt 

Tulipa City a také nemá špatnou orientace světových stran. V ložnici jsou okna směrem 

k západu a v obývacím pokoji jsou k jihu.  

 

Orientace světových stran 

Projekt Směr Body 

Zátiší Rokytka jihovýchodní 5 

Rezidence Vrchlického severní 2 

Tulipa City jihozápadní 6 

Karlín Park severovýchodní 3 

Vivus Luka východní 4 

Byty U Parku jihozápadní 6 
Tabulka 19: Umístění světla. Zdroj: autorka 

7.6 Terasa/balkón/lodžie 

Pět bytů ze šesti má balkón nebo lodžii. Počet bodů je seřazen podle velikosti plochy 

balkónu nebo lodžie. Největší plocha balkónu je u bytu v projektu Vivus Luka. Dále je byt 

v projektu Karlín Park. Poté se umístil byt v projektu Zátiší Rokytka spolu s bytem v 

projektu Tulipa City. Na předposledním místě je byt v projektu Rezidence Vrchlického. Byt 

v projektu Byty U Parku balkón ani terasu nemá, proto nezískává žádné body.   

Terasa/balkón/lodžie 

Projekt 
Velikost 

v m² 
Body 

Zátiší Rokytka 6.5 4 

Rezidence Vrchlického 4.94 3 

Tulipa City 6.2 4 

Karlín Park 8.54 5 

Vivus Luka 9.44 6 

Byty U Parku Není 0 

Tabulka 20: Terasa/balkón/lodžie. Zdroj: autorka 
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7.7 Doba dokončení výstavby 

V kategorii doby dokončení výstavby jsou mezi projekty poměrné značné rozdíly. 

Projekt Vivus Luka je jíž dokončen a proto se umisťuje na prvním místě. Hned potom je 

projekt Byty U Parku, jehož dokončení realizace se plánuje v prosinci 2017. Ostatní projekty 

budou dokončené v roce 2018 a jsou seřazeny podle nejrychlejší doby realizaci.   

Doba dokončení výstavby 

Projekt Datum Body 

Zátiší Rokytka 12/2018 1 

Rezidence Vrchlického 06/2018 4 

Tulipa City 08/2018 3 

Karlín Park 11/2018 2 

Vivus Luka dokončen 6 

Byty U Parku 12/2017 5 
Tabulka 21: Doba dokončení. Zdroj: autorka 

 

7.8 Energetická náročnost 

Energetická náročnost projekt se uspořádá dle úvodních údajů o bytech v projektech. 

Podle vyhodnocení má byt v projektu Vivus Luka energetickou náročnost C a proto dostává 

nejméně bodů ze všech. Ostatní projekty získávají stejný počet bodů z důvodu stejné 

energetické náročnosti třídy B. 

Energetická náročnost 

Projekt 
Třída 

nár. 
Body 

Zátiší Rokytka B 5 

Rezidence Vrchlického B 5 

Tulipa City B 5 

Karlín Park B 5 

Vivus Luka C 4 

Byty U Parku B 5 

Tabulka 22: Energetická náročnost. Zdroj: autorka 

7.9 Vzhled a velikost bytového domu 

Vzhled a velikost bytového domu podle vyhodnocení z dotazníku pro většinu 

respondentů nehraje velkou roli. Ale pro některé lidi je docela důležité, jak je velký bytový 
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dům, kolik obyvatel s nimi bude dům sdílet a celkový vzhled budovy. Každý má svůj vkus a 

názor, pokusím se vyjádřit a porovnat projekty podle tohoto kritéria tak, aby s tím souhlasilo s 

názorem co nejvíce respondentů. Byty v projektech seřadím podle celkového počtu bytů 

v domě. Co nejmenší číslo dostane nejvíc bodů. Dále započítám do toho subjektivním 

způsobem architektonický vzhled budovy. 

Vzhled a velikost bytového domu 

Projekt Počet bytových jednotek Body za vzhled Pořadí Body 

Zátiší Rokytka 220 bytů 6 5 4 

Rezidence Vrchlického 73 bytů 3 3 3 

Tulipa City 54 bytů 3 2 2 

Karlín Park 136 bytů 4 4 3 

Vivus Luka 227 bytů 3 6 2 

Byty U Parku 20 bytů 6 1 6 
Tabulka 23: Vzhled a velikost bytového domu. Zdroj: autorka 

 

7.10 Dopravní dostupnost 

Dobrá dopravní dostupnost je jednou z nejdůležitějších podmínek při výběru 

bydlení. Toto porovnání ukazuje nejenom dojezdovou dobu do centra města Prahy, ale také 

vzdálenost na nejbližší zastávku nebo nádraží. 

Projekt Zátiší Rokytka se nachází na konci slepé ulice. Prozatím bezejmenná ulice, 

která je kolmá na ulici Kolbenova. Je v docházkové vzdálenosti od stanice metra Kolbenova. 

Autobusová a tramvajová zastávka je ve vzdálenosti 160 m. Cesta metrem do centra města 

trvá 13 minut. Rezidence Vrchlického je ve vzdálenosti 180 metrů od zastávky Klamovka. Do 

centra je možné se dostat s přestupem na metro za 18 minut. Byt v projektu Tulipa City 

se nachází ve stejné lokalitě jako byt v projektu Zátiší Rokytka. Karlín Park nabízí bydlení 

skoro v centru města. Stanice metra Křižíkova a Invalidovna jsou v docházkové vzdálenosti. 

Stanice metra Invalidovna je ve vzdálenosti 120 metrů a Křižíkova přibližně 16 minut pešky. 

V projektu Vivus Luka je nejbližší autobusová zastávka Slatinová, od bytového domu je 

vzdálená 280 metrů, což jsou 3 minuty pešky. Do stanice metra Luka trvá cesta 20 minut. 
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Byty v projektech jsou porovnány podle doby cesty do centra Prahy. Od bytového domu 

Vivus Luka do centra města trvá cesta 30 minut.
28

  

V tomto rozhodovacím kritériu mají jednoznačně navrch projekty umístěné poblíž 

centra Prahy. Dalším faktorem, které by mohlo ovlivnit časovou vzdálenost je místo práce. V 

závislosti na tomto faktoru se může cesta metrem časově zkrátit či prodloužit. V této práci je 

ale cílem pouze cesta do centra Prahy, přesná poloha pracoviště musí být zohledněna zvlášť 

každým potenciálním zákazníkem. 

Dopravní dostupnost 

Projekt Pořadí Body 

Zátiší Rokytka 2 5 

Rezidence Vrchlického 3 4 

Tulipa City 2 5 

Karlín Park 1 6 

Vivus Luka 4 3 

Byty U Parku 5 2 

Tabulka 24: Dopravní dostupnost. Zdroj: autorka 

7.11  Školy a školky 

Projekt Zátiší Rokytka a Tulipa City mají v docházkové vzdálenosti mateřskou 

školku. Nechybí tu i základní škola Litvínovká, do které trvá cesta MHD cca 20 minut. Ve 

stejné vzdálenosti se nachází gymnázium Špitálská. Byty Rezidence Vrchlického se nacházejí 

ve vzdálenosti 170 metrů od mateřský školy. V lokalitě je základní umělecká škola, 

Gymnázium J. Škvoreckého. Velkou výhodou projektu je to, že mají děti možnost přesouvat 

se pešky, mladým rodičům by to mohlo ušetřit čas. Projekt Karlín Park má mateřskou školu 

vzdálenou 8 minut MHD a 5 minut pešky zabere cesta do základní školy Petra Strozziho. 

Vivus Luka je na tom o něco hůře, než Karlín Park. Mateřská škola je vzdálená 11 minut 

pomocí MHD a základní škola je daleko 13 min MHD. Byty U Parku mají nejbližší 

mateřskou a základní škola Na Beránku v Pertoldově ulici, což je 5 minut autem. Autobusem 

číslo 113 k ní cesta trvá 23 minuty. Dále se nabízí základní a mateřská školka ve Smolkově 

ulici v Kamýku, vzdálená cca 24 minut jízdy autobusem číslo 113 z Cholupic nebo 11 minut 

autem.  

.  
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 google.cz/maps [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-15]. Dostupné z : https://www.google.cz/maps 
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Školy, školky 

Projekt Pořadí Body 

Zátiší Rokytka 2. 5 

Rezidence Vrchlického 1. 6 

Tulipa City 2. 5 

Karlín Park 3. 4 

Vivus Luka 4. 3 

Byty U Parku 5. 2 
Tabulka 25: Školy, školky. Zdroj: autorka 

7.12  Obchodní centra, kultura a zábava 

Většina developerských projektů se dnes staví tak, aby v jeho okolí obyvatele trávili 

aktivně svůj volný čas a měli v blízkosti nákupní centra. Proto je toto kritérium vyhodnoceno 

podle toho, nakolik disponuje lokalita obchodními centry, dětskými hřiště a kulturní zábavou. 

Bytový dům Zátiší Rokytka a projekt Tulipa City jsou v blízkosti O2 arény, 

administrativního a obchodního centra Galerie Harfa a Galerie Fenix. Ve vzdálenosti 200 

metrů od domu je k dispozici několik dětských hřišť. 

Rezidence Vrchlického také nabízí poměrné bohatou lokalitu, protože se nachází 

zároveň blízko přírody i centra. Bez problému se dá dostat na Anděl, kde se nachází velké 

nákupní centrum. Nechybí tam kino, galerii, muzea atd. Dojezdová vzdálenost je 7 minut 

autobusem 191 nebo tramvají 16. 

Projekt Karlín Park se nachází v jedné z nejvíce se rozvíjejících pražských čtvrtí, 

která si zároveň uchovává svou historii. Do historického centra Prahy se odtud dá dojít během 

čtvrt hodiny. Bílá labuť, Palladium či Kotva je ve vzdálenosti cca pět minut metrem. Čtvrt 

Karlín je bohatá kulturními památkami: Národní dům, Zámeček Sluncová, Karlínská kasárna 

atd. V ulici Křižíková se nachází Hudební divadlo Karlín.
29

  

Nedaleko projektu Vivus Luka se nachází obchody Billa, Makro a nákupní střediska 

Luka, Avion shopping park, Metropole Zličín nebo Galerie Butovice. Nejbližší nákupní 

středisko Luka je v dojezdové vzdálenosti 10 minut MHD. V docházkové vzdálenosti se 

nachází Lidl. Málokterá část Prahy se může pochlubit podobným množství přírodních 

památek, rezervací a parků. Patří k nim Prokopské a Dalejské údolí, Barrandovské skály 

v Hlubočepích a park Košíře. Prokopské údolí je jednou z nejnavštěvovanějších přírodních 

                                                 
29

 praha8.cz.  [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z http://www.praha8.cz/Kulturni-pamatky-Karlin 
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rezervace.
30

 Nejbližší nákupní možnosti zajišťuje obchodní centrum Modřany, kam je 

dojezdová vzdálenost autem 7 minut. Autobusem s přestupem se to dá stihnout za 30 minut. 

V lokalitě je obchod Albert v Libušské ulici v Písnici, do kterého trvá cesta autem 10 minut, 

autobusem číslo 113 potom celkem 11 minut. Na významné kulturní památky bohužel 

Cholupice nijak bohaté nejsou. Za zmínku snad stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie v 

sousedních Modřanech vzdálený 49 minut metrem a autobusem číslo 113 nebo 23 minut 

autem. Dále Branické divadlo v Branické ulici, které je vzdálené autem zhruba 17 minut. 

Obchodní centra, kultura a zábava 

Projekt Pořadí Body 

Zátiší Rokytka 3. 4 

Rezidence Vrchlického 1. 6 

Tulipa City 3. 4 

Karlín Park 2. 5 

Vivus Luka 3. 4 

Byty U Parku 4. 3 
Tabulka 26: Obchodní centra, kultura a zábava. Zdroj: autor 

 

7.13  Sportovní centra 

Byt v projektu Zátiží Rokytka a Tulipa City nabízejí poměrné bohaté sportovní 

vyžití. Sportovně založeným zákazníkům může lokalita nabídnout fitness v Galerii Fénix 

nebo bazén Hloubětín se slanou vodou. Pro náročnější jedince je v blízkostí multisportovní 

areál Freestyle Kolbenka se zaměřením na lyžování, snowboarding a další freestylové sporty. 

Klid, zeleň a možnost relaxovat při procházkách či jízdě na kole najdou obyvatelé projektu 

jen několik kroků v okolí říčky Rokytky s nedávno revitalizovaným územím s cyklostezkou, 

fitness stezkou a inline dráhou.
31

 

V okolí Rezidence Vrchlického je možnost hrát tenis, squash, badminton, stolní 

tenis, využít blízkou horolezeckou stěnu. Nechybí tu plavecký bazén a aquapark.
32

 

Karlín Park se nachází vedle vrchu Vítkov, který je oblíbeným místem k vycházkám 

i sportu – na jeho vrcholu je i venkovní posilovna. Příležitostí ke sportovnímu vyžití je však v 

                                                 
30

 praha5.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z http://www.praha5.cz/cs/sekce/historie/ 
31

 zatisirokytka.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z http://www.zatisirokytka.cz/lokalita/ 
32

 rezidence-vrchlického.cz. [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z http://www.rezidence-

vrchlickeho.cz/o-lokalite/ 
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Karlíně a jeho nejbližším okolí mnohem více – směrem na Prahu 1 je hotel Axa, který je 

vyhlášený svým plaveckým bazénem, vyznavače golfu zase potěší driving range a indoor golf 

v hotelu Čechie, který se nachází v Karlíně, v těsném sousedství Libně.
33

 

Sportovní okolí projektu Vivus Luka nabízí sportovní halu Lužiny, kde lze hrát 

badminton, bojové sporty, tenis, volejbal atd. Přírodními parky vedou značené turistické trasy, 

je tu možnost po nich ujít desítky kilometrů. 

Byty U Parku nabízí centrum Sportovní klub xtreme Nutrition Praha na Točné, kam 

se dá dojet za 11 minut autobusem číslo 113 nebo také za 5 minut autem. Najdete zde zázemí 

v podobě velké posilovny. Do branického sportovní areálu HAMR, kde se dá hrát tenis nebo 

kolektivní míčové hry potrvá jízda autem 12 minut, autobusem číslo 253 a 113 potom 37 

minut.  

Sportovní centra 

Projekt Pořadí Body 

Zátiší Rokytka 3. 4 

Rezidence Vrchlického 2. 5 

Tulipa City 3. 4 

Karlín Park 1. 6 

Vivus Luka 4. 3 

Byty U Parku 4. 3 
Tabulka 27: Sportovní centra. Zdroj: autor 
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8 Vyhodnocení projektů 

Tato kapitola vyhodnocuje body, které projekty získaly za jednotlivá kritéria. Pro 

získání užitnosti projektu v dané oblasti, se váhy stanovené pomocí Saatyho metody a metody 

větvených grafů vynásobí získanými body. Dále se sečtou jednotlivé užitnosti a celkovou 

užitnost se vydělí cenou za 1 m
2
. Tímto způsobem se získá efektivnost nabízeného bytu 

developerského projektu. 

8.1 Vyhodnocení bytu v projektu Zátiší Rokytka - Praha 9 

Saatyho metoda ukazuje, že hlavní výhodou tohoto projektu je velká terasa. 

Poměrně velkou užitnost má podle této metody kritérium dispoziční řešení bytu. Na rozdíl od 

Saatyho metody, metoda větvených grafů počítá, že je velká užitnost u energetické náročnosti 

bytového domu a dopravní dostupnosti projektu. Nejmenší užitnost obě metody stanovily u 

doby dokončení výstavby.  

 

Zátiší Rokytka- Praha 9 

Popis Body projektu 

Saatyho metoda 
Metoda větvených 

grafů 

Váhy Užitnost Váhy Užitnost 

Vi Uij*Vi Vi Uij*Vi 

1 Dispoziční řešení bytu 3 0.195 0.59 0.10 0.3 

2 Parkování 5 0.115 0.58 0.06 0.3 

3 Sklepní prostory 5 0.015 0.08 0.07 0.35 

4 Dispozice světových stran 5 0.095 0.48 0.09 0.425 

5 Patro 4 0.159 0.64 0.09 0.36 

6 Terasa/balkón 4 0.135 0.54 0.10 0.38 

7 Doba dokončení výstavby 1 0.038 0.04 0.06 0.06 

8 Energetická náročnost 5 0.075 0.38 0.10 0.5 

9 Vzhled a velikost bytového domu 4 0.018 0.07 0.04 0.16 

10 Dopravní dostupnost 5 0.046 0.23 0.09 0.45 

11 Školky, školy 5 0.020 0.10 0.06 0.3 

12 Obchodní centra, kultury a zábava 4 0.061 0.24 0.07 0.264 

13 Sportovní centra 4 0.027 0.11 0.08 0.336 

 
Celková užitnost 

  
4.06 

 
4.185 

 
Cena včetně DPH 

 
3 980 000 Kč 

 
Plocha bytu bez balkónu/terasy 

 
57.3 

 
Plocha balkónu/terasy 

 
6.5 

 
Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 

 
60.7 

 
Cena za m² 

 
65 568 Kč 

 
Efektivnost 

 
0.062 0.064 

Tabulka 28: Zátiší Rokytka- Vyhodnocení. Zdroj: autorka 
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8.2 Vyhodnocení bytu v projektu Rezidence Vrchlického- 

Praha 5 

Tento rezidenční projekt získal největší užitnost díky svojí výškové dispozici. 

Projekt se nachází v 5. NP. Nevýhodou projektu jsou chybějící parkovací stání a sklepní 

prostory. Poměrně hodně bodů také projekt získal za to, že jsou v blízkosti školy a školky, 

nicméně tohle kritérium nemělo ani v jedné metodě tak velkou váhu.  

 

 
Rezidence Vrchlického- Praha 5 

 
Popis Body projektu 

Saatyho metoda 
Metoda větvených 

grafů 

Váhy Užitnost Váhy Užitnost 

Vi Uij*Vi Vi Uij*Vi 

1 Dispoziční řešení bytu 2 0.195 0.39 0.100 0.2 

2 Parkování 0 0.115 0.00 0.060 0 

3 Sklepní prostory 0 0.015 0.00 0.070 0 

4 Dispozice světoých stran 2 0.095 0.19 0.085 0.17 

5 Patro 6 0.159 0.96 0.090 0.54 

6 Terasa/balkon 3 0.135 0.41 0.095 0.285 

7 Doba dokončení výstavby 4 0.038 0.15 0.060 0.24 

8 Energetická náročnost 5 0.075 0.38 0.100 0.5 

9 Vzhled a velikost bytového domu 3 0.018 0.05 0.040 0.12 

10 Dopravní dostupnost 4 0.046 0.19 0.090 0.36 

11 Školky, školy 6 0.020 0.12 0.060 0.36 

12 Obchodní centra, kultury a zábava 6 0.061 0.36 0.066 0.396 

13 Sportovní centra 5 0.027 0.14 0.084 0.42 

 
Celková užitnost 

  
3.33 

 
3.591 

 
Cena včetně DPH 

 
3 951 756 Kč 

 
Plocha bytu bez balkónu/terasy 

 
46.5 

 
Plocha balkónu/terasy 

 
4.94 

 
Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 

 
49.95 

 
Cena za m² 

 
79 114 Kč 

 
Efektivnost 

 
0.042 0.045 

Tabulka 29: Rezidence Vrchlického- Vyhodnocení. Zdroj: autorka 
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8.3 Vyhodnocení bytu v projektu Tulipa City - Praha 9 

Byt v projektu Tulipa City má, v porovnání s ostatními projekty, dobře dispozičně 

vyřešené orientace světových stran. To potvrzuje i spočítaná užitnost podle metody větvených 

grafů. Podle Saatyho metody je největší užitnost u dispozičního řešení bytu. Na druhou stranu 

má projekt pouze průměrný design a obsahuje velké množství bytových jednotek, proto za 

tohle kritérium dostává nejméně bodů. 

 

 
Tulipa City- Praha 9 

 
Popis Body projektu 

Saatyho metoda 
Metoda větvených 

grafů 

Váhy Užitnost Váhy Užitnost 

Vi Uij*Vi Vi Uij*Vi 

1 Dispoziční řešení bytu 4 0.195 0.78 0.100 0.4 

2 Parkování 3 0.115 0.35 0.060 0.18 

3 Sklepní prostory 4 0.015 0.06 0.070 0.28 

4 Dispozice světových stran 6 0.095 0.57 0.085 0.51 

5 Patro 4 0.159 0.64 0.090 0.36 

6 Terasa/balkon 4 0.135 0.54 0.095 0.38 

7 Doba dokončení výstavby 3 0.038 0.11 0.060 0.18 

8 Energetická náročnost 5 0.075 0.38 0.100 0.5 

9 Vzhled a velikost bytového domu 2 0.018 0.04 0.040 0.08 

10 Dopravní dostupnost 5 0.046 0.23 0.090 0.45 

11 Školky, školy 5 0.020 0.10 0.060 0.3 

12 Obchodní centra, kultury a zábava 4 0.061 0.24 0.066 0.264 

13 Sportovní centra 4 0.027 0.11 0.084 0.336 

 
Celková užitnost 

  
4.14 

 
4.22 

 
Cena včetně DPH 

 
3 728 405 Kč 

 
Plocha bytu bez balkónu/terasy 

 
57.2 

 
Plocha balkónu/terasy 

 
6.2 

 
Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 

 
59.4 

 
Cena za m² 

 
62 768 Kč 

 
Efektivnost 

 
0.066 0.067 

Tabulka 30: Tulipa Cita- Vyhodnocení. Zdroj: autorka 
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8.4 Vyhodnoceni bytu v projektu Karlín Park - Praha 8  

Silnou stránkou bytu v projektu Karlín Park je jeho dispoziční řešení. Byt je 

prostorný a má dobře vyřešené orientace světových stran. Má velkou terasu. Podle metody 

větvených grafů se projekt nachází v nejlepší lokalitě. Celkově projekt získal dobrá hodnocení 

téměř ve všech kritériích. Pouze doba výstavby získala menší počet bodů, protože se 

dokončení projektů plánuje na rok 2018. 

 
Karlín Park- Praha 8 

 
Popis Body projektu 

Saatyho metoda 
Metoda větvených 

grafů 

Váhy Užitnost Váhy Užitnost 

Vi Uij*Vi Vi Uij*Vi 

1 Dispoziční řešení bytu 5 0.195 0.98 0.100 0.5 

2 Parkování 4 0.115 0.46 0.060 0.24 

3 Sklepní prostory 3 0.015 0.05 0.070 0.21 

4 Dispozice světových stran 3 0.095 0.29 0.085 0.255 

5 Patro 5 0.159 0.80 0.090 0.45 

6 Terasa/balkon 5 0.135 0.68 0.095 0.475 

7 Doba dokončení výstavby 2 0.038 0.08 0.060 0.12 

8 Energetická náročnost 5 0.075 0.38 0.100 0.5 

9 Vzhled a velikost bytového domu 3 0.018 0.05 0.040 0.12 

10 Dopravní dostupnost 6 0.046 0.28 0.090 0.54 

11 Školky, školy 4 0.020 0.08 0.060 0.24 

12 Obchodní centra, kultury a zábava 5 0.061 0.30 0.066 0.33 

13 Sportovní centra 6 0.027 0.16 0.084 0.504 

 
Celková užitnost 

  
4.57 

 
4.484 

 
Cena včetně DPH 

 
3 393 650 Kč 

 
Plocha bytu bez balkónu/terasy 

 
57.87 

 
Plocha balkónu/terasy 

 
8.54 

 
Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 

 
62.14 

 
Cena za m² 

 
54 613 Kč 

 
Efektivnost 

 
0.084 0.082 

Tabulka 31: Karlín Park-Vyhodnocení. Zdroj: autorka 
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8.5 Vyhodnocení bytu v projektu Vivus Luka - Praha 5 

Velkou výhodou tohoto projektu je podle Saatyho metody dispoziční řešení bytu. 

S tím kritériím souhlasí výpočet užitnosti metodou větvených grafů. Na druhém místě podle 

užitnosti je velká terasa bytu. Největší slabinou bytu v projektu Vivus Luka je vzhled a 

velikost bytového domu.  

 

 
Vivus Luka- Praha 5 

 
Popis Body projektu 

Saatyho metoda 
Metoda větvených 

grafů 

Váhy Užitnost Váhy Užitnost 

Vi Uij*Vi Vi Uij*Vi 

1 Dispoziční řešení bytu 6 0.195 1.17 0.100 0.6 

2 Parkování 5 0.115 0.58 0.060 0.3 

3 Sklepní prostory 5 0.015 0.08 0.070 0.35 

4 Dispozice světelných stran 4 0.095 0.38 0.085 0.34 

5 Patro 4 0.159 0.64 0.090 0.36 

6 Terasa/balkon 6 0.135 0.81 0.095 0.57 

7 Doba dokončení výstavby 6 0.038 0.23 0.060 0.36 

8 Energetická náročnost 4 0.075 0.30 0.100 0.4 

9 Vzhled a velikost bytového domu 2 0.018 0.04 0.040 0.08 

10 Dopravní dostupnost 3 0.046 0.14 0.090 0.27 

11 Školky, školy 3 0.020 0.06 0.060 0.18 

12 Obchodní centra, kultury a zábava 4 0.061 0.24 0.066 0.264 

13 Sportovní centra 3 0.027 0.08 0.084 0.252 

 
Celková užitnost 

  
4.74 

 
4.326 

 
Cena včetně DPH 

 
4 340 486 Kč 

 
Plocha bytu bez balkónu/terasy 

 
63.85 

 
Plocha balkónu/terasy 

 
9.44 

 
Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 

 
64.98 

 
Cena za m² 

 
66 797 Kč 

 
Efektivnost 

 
0.071 0.065 

Tabulka 32: Vivus Luka- Vyhodnocení. Zdroj: autorka 
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8.6 Vyhodnocení bytu v projektu Byty U Parku- Praha 4 

Byt v tomto projektu podle Saatyho metody ukazuje nejvyšší užitnost v poloze bytu 

v rámci bytového domu. Orientace světových stran má také vysokou užitnost. To potvrzuje 

také metoda větvených grafů. Byt ovšem nemá k dispozici balkón ani terasu, proto je užitnost 

tohoto kritéria nulová.  

 

 
Byty U Parku- Praha 4 

 
Popis Body projektu 

Saatyho metoda 
Metoda větvených 

grafů 

Váhy Užitnost Váhy Užitnost 

Vi Uij*Vi Vi Uij*Vi 

1 Dispoziční řešení bytu 1 0.195 0.20 0.100 0.1 

2 Parkování 5 0.115 0.58 0.060 0.3 

3 Sklepní prostory 5 0.015 0.08 0.070 0.35 

4 Dispozice světelných stran 6 0.095 0.57 0.085 0.51 

5 Patro 4 0.159 0.64 0.090 0.36 

6 Terasa/balkon 0 0.135 0.00 0.095 0 

7 Doba dokončení výstavby 5 0.038 0.19 0.060 0.3 

8 Energetická náročnost 5 0.075 0.38 0.100 0.5 

9 Vzhled a velikost bytového domu 6 0.018 0.11 0.040 0.24 

10 Dopravní dostupnost 2 0.046 0.09 0.090 0.18 

11 Školky, školy 2 0.020 0.04 0.060 0.12 

12 Obchodní centra, kultury a zábava 3 0.061 0.18 0.066 0.198 

13 Sportovní centra 3 0.027 0.08 0.084 0.252 

 
Celková užitnost 

  
3.12 

 
3.41 

 
Cena včetně DPH 

 
3 390 000 Kč 

 
Plocha bytu bez balkónu/terasy 

 
51.82 

 
Plocha balkónu/terasy 

 
0 

 
Plocha bytu dle 366/2013 Sb. 

 
51.82 

 
Cena za m² 

 
65 419 Kč 

 
Efektivnost 

 
0.048 0.052 

Tabulka 33: Byty U Parku- Vyhodnocení. Zdroj: autorka 
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9 Závěrečné vyhodnocení projektů 

V předchozí kapitole je stanovená celková užitnost jednotlivých projektů pomocí 

dvou metod: Saatyho metodou a metodou větvených grafů. Výstupem těchto metod je 

celková efektivnost nabízeného bytu z hlediska všech zvolených kritérií.  

Při hodnocení bytů pomocí Saatyho metody vychází jako celkově nejlepší byt v 

projektu Karlín Park v Praze 8. Na druhém místě je umístil byt v projektu Vivus Luka v Praze 

5, který má oproti bytu projektu Karlín Park cenu vyšší o 12 184 Kč/m², na druhou stranu má 

dobře vyřešenou dispozici místností a velkou terasu. Navíc je již dokončená výstavba tohoto 

projektu a byt je připraven k okamžitému nastěhování. Za projektem Vivus Luka se umístil 

projekt Tulipa City s efektivnosti 0,066. Za ním se umístil byt v projektu Zátiší Rokytka, 

který je vzhledem k podobné lokalitě, přímým konkurentem pro byt v projektu Tulipa City.  

Na předposledním místě se umístil byt v projektu Byty U Parku v Praze 4, který má 

dle mého názoru nejlepší celkový vzhled a celková velikost projektu je, v porovnání 

s ostatními projekty, znatelně menší. Ostatní kritéria jsou ovšem ohodnocena malým počtem 

bodů.  Na posledním místě se umístil byt v projektu Rezidence Vrchlického. Podle mého 

názoru je u bytu v tomto projektu špatně nastavená cena, které je příliš sebevědomá a má 

tudíž celkový dopad na špatné hodnocení této nabídky.  

Pomocí metody větvených grafů dopadají výsledky velmi podobně. Projektu Vivus 

Luka se snížila efektivnost o 0,004, což je relativně vysoké číslo. Způsobeno je to váhou 

určenou subjektivním způsobem. Kritérium „parkování“ a „sklepní prostory“ v metodě 

větvených grafů nemají tak velkou váhu, jako v Saatyho metodě.   

Saatyho metoda 

Umístění Název projektu Místo Efektivnost 

1 Karlín Park Praha 8 0.084 

2 Vivus Luka Praha 5 0.071 

3 Tulipa City Praha 9 0.066 

4 Zátiší Rokytka Praha 9 0.062 

5 Byty U Parku Praha 4 0.048 

6 Rezidence Vrchlického Praha 5 0.042 

Tabulka 34: Efektivnost- Saatyho metoda. Zdroj: autorka 
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Metoda Větvených grafů 

Umístění Název projektu Místo Efektivnost 

1 Karlín Park Praha 8 0.082 

2 Tulipa City Praha 9 0.067 

3 Vivus Luka Praha 5 0.065 

4 Zátiší Rokytka Praha 9 0.064 

5 Byty U Parku Praha 4 0.052 

6 Rezidence Vrchlického Praha 5 0.045 

Tabulka 35: Efektivnost- Metoda Větveného grafu. Zdroj: autorka. 

9.1 Porovnání metod 

Saatyho metoda je dle mého názoru přesnější pro výpočet a vyhodnocení bytů v 

projektech. Velkou výhodou této metody je využití dotazníkového šetření a zařazení kritérií 

podle jejich kvalifikační třídy. Nevýhodou Saatyho metody je komplikovanější výpočet. 

Proces sestavení matic preferencí může ovlivnit zájem zákazníku o použití této metody.  

Výhodou metody větvených grafů je jednoduchost v určení váhy kritéria. Na 

začátku se určí hlavní oblasti porovnání jejich váhy. Dále se sestaví druhá dekompoziční 

úroveň, která se vyvíjí z první dekompoziční úrovně. Velkou nevýhodou této metody je to, že 

přiřazení vah je určeno subjektivním způsobem. Nedostatek znalosti nebo praxe ve stavebním 

oboru může ovlivnit výběr zákazníka. Při použiti metody větvených grafů je hodně důležitá 

konzultace se specialistou v oblasti trhu s nemovitostmi. 
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10  Závěr 

V teoretické části této diplomové práce byly vysvětlené procesy rozhodování, pojmy 

spojené s tímto procesem a byly představeny metody rozhodování. Tyto poznatky jsou 

následně využity v praktické části této práce. Na příkladu šesti bytů v šesti různých 

developerských projektech byla popsána základní kritéria, podle kterých se následně 

rozhodovalo o celkové výhodnosti daného bytu. Bytům v projektech byly přiřazeny body dle 

jejich úspěšnosti v rámci daného kritéria. Dále byly pomocí Saatyho metody a metody 

větvených grafů stanoveny váhy jednotlivých kritérií. Výstupy ze Saatyho metody byly 

vypočítány na základě vyplněných dotazníků od respondentů a metoda větvených grafů na 

základě subjektivního názoru autora.  

Celkové vyhodnocení efektivnosti bytů v projektech pomocí Saatyho metody a 

metodou větvených grafů se příliš nelišilo. Důvodem jiného umístění projektů v rámci 

řešených metod je rozdíl postupů metod rozhodování. Každá z těchto metod má svoje výhody 

a nevýhody. Saatyho metoda je například náročnější ve výpočtech, ale zároveň má přesnější 

výsledky vyhodnocení. Metoda větvených grafů vyžaduje konzultaci s odborníkem z oblasti 

realitního trhu, protože neodborný a subjektivní náhled zákazníka při výběru hraje zásadní 

roli. Protiopatřením v takovém případě může být rozložení předmětu rozhodování na co 

nejvíce kritérií. 

Tato diplomová práce byla zaměřena na určitou skupinu zákazníků. Jsou to 

především mladé rodiny a čerstvé absolventi vysokých škol, kteří mají zájem o nákup bytu s 

podobnými požadavky, jaké byly řešeny v rámci této práce. Tato diplomová práce tudíž může 

sloužit jako podklad k rozhodnutí o koupi nejvhodnější varianty bydlení, která se zákazníkům 

nabízí. 

  



70 

 

11  Seznam literatury 

Knihy 

1. DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. 

Praha: GRADA Publishing, 2007. Expert. ISBN 978-80-247-2149-1. 

2. FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a 

nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. 

3. KADLČÁKOVÁ, Anna. Ekonomika ve stavebnictví 50: hodnotový 

management. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02605-1. 

4. PLESKAČ, Jiří a Leoš SOUKUP. Marketing ve stavebnictví. Praha: Grada, 

2001. Manažer. ISBN 80-247-0052-2. 

5. RUSTOMJI, M. K. Umění managementu. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 

Parkinson. 

6. SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. Model hodnocení výběrů variant 

stavebního díla: Assessment of construction work options model : (aplikace v 

navrhování ve vazbě na EN ISO 14000 a 10000) : navrhování struktur, 

ohodnocování a rozbor variantních řešeních technického díla s podporou metod 

harmonizovaných standardy řady ISO 9000, 10000 a 14000. V Praze: České 

vysoké učení technické, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve 

stavebnictví, 2000. ISBN 80-01-02309-5. 

7. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě: (některé správně vědní a 

správně právní aspekty). Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 

8021011386. 

8. ŠKRÁBEK, Josef. Úvod do teorie řízení: (pro pracovníky výchovy a vzdělávání 

dospělých). Praha: Univerzita Karlova, 1990. ISBN 8070661739. 

9. TOMÁNKOVÁ, Jaroslava a Dana ČÁPOVÁ. Management staveb. Praha: 

FinEco, 2013. ISBN 978-80-86590-12-7. 

10. VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: 

Management Press, 2000. ISBN 8072610295. 

11. VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 

3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013. ISBN 9788072612321. 

  



71 

 

Internet 

1. Zakony.kurzy.cz [online]. Praha: Praha, 2016 [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: 

http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-2236/ 

2. zatisirokytka.cz.[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: 

http://www.zatisirokytka.cz/Rezidence-vrchlického.cz [online]. Praha: Praha, 

2016 [cit. 2016-10-15]. Dostupné z http://www.rezidence-vrchlickeho.cz 

3. rezidence-vrchlickeho.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 

http://www.rezidence-vrchlickeho.cz/ 

4. bydleni-vysocany.cz. [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z 

http://www.bydleni-vysocany.cz/o-projektu/ 

5. karlinpark.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: 

http://www.karlinpark.cz/cs/#project 

6. vivus.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://vivus.cz/luka 

7. zipreality.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z 

http://www.ziprealty.cz/property/byty-u-parku/ 

8. google.cz/maps [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-15]. Dostupné z : 

https://www.google.cz/maps 

9. praha8.cz.  [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z 

http://www.praha8.cz/Kulturni-pamatky-Karlin 

10. praha5.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z 

http://www.praha5.cz/cs/sekce/historie/ 

11. zatisirokytka.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z 

http://www.zatisirokytka.cz/lokalita/ 

12. rezidence-vrchlického.cz. [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z 

http://www.rezidence-vrchlickeho.cz/o-lokalite/ 

13. google.cz/maps [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-19]. Dostupné z : 

https://www.google.cz/maps 

14. Studie Proveditelnosti výstavby Rezidenčního Bydlení v Brně a jeho okolí. 

Brno, 2010. [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=30723. 

Vysoké Učení Technické v Brně. Vedoucí prací Doc. Ing. Stanislav Škapa, 

Ph.D. 

http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-2236/
http://www.rezidence-vrchlickeho.cz/
http://www.rezidence-vrchlickeho.cz/
http://www.bydleni-vysocany.cz/o-projektu/
http://www.karlinpark.cz/cs/#project
http://vivus.cz/luka
http://www.ziprealty.cz/property/byty-u-parku/
https://www.google.cz/maps
http://www.praha8.cz/Kulturni-pamatky-Karlin
http://www.praha5.cz/cs/sekce/historie/
http://www.zatisirokytka.cz/
http://www.zatisirokytka.cz/lokalita/
http://www.rezidence-vrchlického.cz/
http://www.rezidence-vrchlickeho.cz/o-lokalite/
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=30723


72 

 

12  Seznam tabulek 

Tabulka 1: Schéma párového porovnání. Zdroj: SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Renáta. 

Model hodnocení výběrů variant stavebního díla .................................................................... 20 

Tabulka 2: Bodové stupnice s deskriptory. Zdroj: KADLČÁKOVÁ, Anna. Ekonomika ve 

stavebnictví 50 .......................................................................................................................... 20 

Tabulka 3: Převracené hodnoty matice a jejich význam. Zdroj: KADLČÁKOVÁ, Anna. 

Ekonomika ve stavebnictví 50 ................................................................................................. 21 

Tabulka 4: Kritéria a jejich váhy. Zdroj: autorka ..................................................................... 39 

Tabulka 5: Vyhodnocení preferenčního pořadí. Zdroj: autorka ............................................... 40 

Tabulka 6: Klasifikační třídy 1. Zdroj: autorka ........................................................................ 40 

Tabulka 7: Klasifikační třídy 2. Zdroj: autorka ........................................................................ 41 

Tabulka 8: Matice preferenci. Zdroj: autorka .......................................................................... 42 

Tabulka 9: Tabulka místností, Zátiší Rokytka. Zdroj: www.zatisirokytka.cz. [online]. Praha, 

2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.zatisirokytka.cz/cenik/ ................................ 44 

Tabulka 10: Tabulka místnosti, Rezidence Vrchlického. Zdroj: www.rezidence-vrchlickeho.cz 

[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.rezidence-vrchlickeho.cz .. 45 

Tabulka 11: Tabulka místnosti, Tulipa City. Zdroj: www.byty-kolbenova.cz .[online]. Praha, 

2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: www.byty-kolbenova.cz /vyber-bytu/ ........................... 47 

Tabulka 12: Tabulka místnosti, Karlín Park. Zdroj: www.karlinpark.cz [online]. Praha, 2016 

[cit. 2016-11-15]. Dostupné z: http://www.karlinpark.cz ........................................................ 48 

Tabulka 13: Tabulka místnosti, Vivus Luka. Zdroj: www.vivus.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-25]. Dostupné z: http://vivus.cz/luka/nabidka.php?lg=cz ......................................... 50 

Tabulka 14: Tabulka místnosti, Byty U Parku. Zdroj: www.zipreality.cz [online]. Praha, 2016 

[cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.bytycholupice.cz/byty .......................................... 51 

Tabulka 15: Dispoziční řešení. Zdroj: autorka ......................................................................... 52 



73 

 

Tabulka 16: Patro. Zdroj: autorka ............................................................................................ 52 

Tabulka 17 Parkování. Zdroj: autorka ...................................................................................... 53 

Tabulka 18: Sklepní prostory. Zdroj: autorka .......................................................................... 53 

Tabulka 19: Umístění světla. Zdroj: autorka ............................................................................ 54 

Tabulka 20: Terasa/balkón/lodžie. Zdroj: autorka ................................................................... 54 

Tabulka 21: Doba dokončení. Zdroj: autorka .......................................................................... 55 

Tabulka 22: Energetická náročnost. Zdroj: autorka ................................................................. 55 

Tabulka 23: Vzhled a velikost bytového domu. Zdroj: autorka ............................................... 56 

Tabulka 24: Dopravní dostupnost. Zdroj: autorka ................................................................... 57 

Tabulka 25: Školy, školky. Zdroj: autorka ............................................................................... 58 

Tabulka 26: Obchodní centra, kultura a zábava. Zdroj: autor .................................................. 59 

Tabulka 27: Sportovní centra. Zdroj: autor .............................................................................. 60 

Tabulka 28: Zátiší Rokytka- Vyhodnocení. Zdroj: autorka ..................................................... 61 

Tabulka 29: Rezidence Vrchlického- Vyhodnocení. Zdroj: autorka ....................................... 62 

Tabulka 30: Tulipa Cita- Vyhodnocení. Zdroj: autorka ........................................................... 63 

Tabulka 31: Karlín Park-Vyhodnocení. Zdroj: autorka ........................................................... 64 

Tabulka 32: Vivus Luka- Vyhodnocení. Zdroj: autorka .......................................................... 65 

Tabulka 33: Byty U Parku- Vyhodnocení. Zdroj: autorka ....................................................... 66 

Tabulka 34: Efektivnost- Saatyho metoda. Zdroj: autorka ...................................................... 67 

Tabulka 35: Efektivnost- Metoda Větveného grafu. Zdroj: autorka. ....................................... 68 

 



74 

 

13  Seznam obrázků 

Obrázek 1: Proces rozhodování podle Simona. Zdroj: FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. 

Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 

2010. ISBN 978-80-86929-59-0. ............................................................................................. 13 

Obrázek 2: 1. Dekompoziční úroveň. Zdroj: autorka ............................................................... 22 

Obrázek 3: 2. Dekompoziční úroveň. Zdroj: autorka ............................................................... 22 

Obrázek 4: Mapa Prahy.  Zdroj: czso.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z 

:https://www.czso.cz/csu/czso/ ................................................................................................. 24 

Obrázek 5: Zátiší Rokytka. Zdroj: www.zatisirokytka.cz. [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-

12]. Dostupné z: http://www.zatisirokytka.cz/ ......................................................................... 25 

Obrázek 6: Rezidence Vrchlického. Zdroj: www.rezidence-vrchlickeho.cz [online]. Praha, 

2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.rezidence-vrchlickeho.cz ............................ 27 

Obrázek 7: Tulipa City Zdroj: www.byty-kolbenova.cz .[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-

15]. Dostupné z: www.byty-kolbenova.cz/galerie/ .................................................................. 28 

Obrázek 8:  Karlín Park. Zdroj: www.karlinpark.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-15]. 

Dostupné z: http://www.karlinpark.cz ..................................................................................... 30 

Obrázek 9: Vivus Luka. Zdroj: www.vivus.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-25]. 

Dostupné z http://vivus.cz/luka ................................................................................................ 32 

Obrázek 10: Byty U Parku. Zdroj: www.Zipreality.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-25]. 

Dostupné z http://www.ziprealty.cz/property/byty-u-parku/ ................................................... 33 

Obrázek 11: Větvený graf-základní kritéria. Zdroj: autorka .................................................... 37 

Obrázek 12: Větvený graf-vlastnosti bytu. Zdroj: autorka ...................................................... 38 

Obrázek 13: Větvený graf-vlastnosti budovy. Zdroj: autorka .................................................. 38 

Obrázek 14: Sociální podmínky. Zdroj: autorka ...................................................................... 39 



75 

 

Obrázek 15: Půdorys bytu, Zátiší Rokytka. Zdroj: www.zatisirokytka.cz. [online]. Praha, 

2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.zatisirokytka.cz/ .......................................... 43 

Obrázek 16: Schéma podlaží, Zátiší Rokytka, 2.NP. Zdroj: www.zatisirokytka.cz. [online]. 

Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.zatisirokytka.cz/cenik/ ..................... 44 

Obrázek 17: Půdorys bytu, Rezidence Vrchlického. Zdroj: www.rezidence-vrchlickeho.cz 

[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.rezidence-vrchlickeho. ...... 45 

Obrázek 18: Poloha bytu v budově, Rezidence Vrchlického. Zdroj: www.rezidence-

vrchlickeho.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-11-12]. Dostupné z: http://www.rezidence-

vrchlickeho.cz .......................................................................................................................... 45 

Obrázek 19: Půdorys bytu, Tulipa City. Zdroj: www.byty-kolbenova.cz .[online]. Praha, 2016 

[cit. 2016-11-15]. Dostupné z: www.byty-kolbenova.cz/vyber-bytu/ ..................................... 46 

Obrázek 20: Poloha bytu v budově, Tulipa City. Zdroj: www.byty-kolbenova.cz .[online]. 

Praha, 2016 [cit. 2016-11-15]. Dostupné z: www.byty-kolbenova.cz /vyber-bytu/ ................ 46 

Obrázek 21: Půdorys bytu, Karlín Park. Zdroj: www.karlinpark.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-15]. Dostupné z: http://www.karlinpark.cz ............................................................... 47 

Obrázek 22: Půdorys bytu, Vivus Luka. Zdroj: www.vivus.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-

11-25]. Dostupné z: http://vivus.cz/luka/nabidka.php?lg=cz ................................................... 49 

Obrázek 23: Poloha bytu v budově, Vivus Luka. Zdroj: www.vivus.cz [online]. Praha, 2016 

[cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://vivus.cz/luka/nabidka.php?lg=cz .................................. 49 

Obrázek 24: Půdorys bytu, Byty U Parku. Zdroj: www.zipreality.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 

2016-11-25]. Dostupné z: http://www.bytycholupice.cz/byty ................................................. 50 

Obrázek 25: Poloha bytu v budově, Byty U Parku. Zdroj: www.zipreality.cz [online]. Praha, 

2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.bytycholupice.cz/byty ................................. 51  



76 

 

 

 


