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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání a analýza developerských projektů 
Jméno autora: Ksenia Minko 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K126 – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Michal Strnad 
Pracoviště oponenta práce: K126 – Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá porovnáním a analýzou developerských projektů. Vyhodnocení efektivnosti bytů v projektech bylo určeno 
pomocí Saatyho metody a metody větvených grafů. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Studentka splnila zadání v celém rozsahu teoretické i praktické části diplomové práce. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomová práce je velmi dobře koncipována. Diplomantka splnila zadání práce a i stanovené cíle. Jedná se o originální a 
přínosnou práci, která velmi dobře vystihuje aktuální problematiku koupě nových bytů na území města Prahy. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení  
Z textu diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka ve zvolené problematice dobře orientuje.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce obsahuje jasné a přesné formulace bez zjevných gramatických chyb. Rozsah práce odpovídá úrovni diplomové práce. 
Velmi dobrá orientace mezi kapitolami i v textu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Studentka čerpala z relevantních zdrojů, jak z knižních, tak elektronických. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Praktické využití práce shledávám při rozhodovacím procesu zájemců o koupi nových bytů. 
 
 
 
Práce splnila cíle, které byly určeny v úvodu. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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