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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Startovací byty v Praze 
Jméno autora: Hanusová Karolína 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Rosenthaler Jan 
Pracoviště oponenta práce: Komerční banka,a.s., Oceňování zajištění 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problematika startovacích bytů, bytů pro sociální bydlení a nájemní byty se v Praze s ohledem na aktuální cenovou hladinu 
cen bytů stává aktuálním tématem. Autorka se ve své práci zabývá problematikou startovacích bytů, které nejsou nikde 
přesně definovány. Z tohoto důvodu se názory jednotlivých subjektů (městských částí, developerů, potenciálních uživatelů, 
atd.) na to, co je startovací bydlení, mohou lišit.  
 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autorka splnila zadání diplomové práce v teoretické i praktické části a dostatečným způsobem popsala aktuální situaci 
včetně popsání základních problémů spojených se startovacími byty.  
 

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

Správně byl zvolen logický postup od počátečního vyhledání pozemku až po konečnou finanční analýzu a vyhodnocení rizik 
spojených s realizací projektu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka v maximální míře využila dostatek relevantních podkladů jak v teoretické části, tak především při zpracování 
případové studie. Při získávání dat a informací se projevila její výborná odborná úroveň.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální jazyková úroveň odpovídá danému oboru a ukazuje znalost problematiky a prostředí.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Byly použity důvěryhodné zdroje včetně citací a správného použití v textu. Též oceňuji relevantnost a různorodost použitých 
zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Z praktického hlediska je také velmi důležitým hodnotícím kritériem projektu jeho návratnost. Autorka tuto skutečnost 
v teoretické části v kapitole č. 4 pominula. V praxi je nastavení rozmezí návratnosti projektu důležitou součástí rozhodování 
o realizaci projektu nebo jeho zastavení. Návratnost se ověřuje v každém okamžiku vývoje projektu. Nicméně v rámci 
případové studie návratnost projektu vyhodnotila.  

 
 
 

 

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. 
Teoretická část je nasána výborně včetně použití kvalitních zdrojů. Velmi silnou je praktická část práce, která 
odpovídá výborné znalosti prostředí a odborné úrovni a zájmu o dané téma. Nad rámec dané práce bych měl 
dotaz, zda zpracovatelka zjišťovala, za jakých podmínek nebo kritérií návratnosti by projekt byl pro veřejný sektor 
přijatelný? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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