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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání dvou variant developerského projektu na konkrétní pozemek v k. 
ú. Zličín 

Jméno autora: Marek Požár 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Petr Smejkal 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ (koordinace developerských projektů, výstavba, projekce) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tento typ práce a jeho téma patří k náročnějším tématům. Student však uchopil téma zcela jasně a práce je 
velice zdařilá.  

 
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. 
Diplomová práce splňuje zadání ve všech ohledech. Řešením DP jsou konkrétní projekty – dvou developerských 
řešení na určeném pozemku v části Zličín. Výstup z práce je možné použít jako podklad pro budoucího 
investora. DP byla zpracována na velmi dobré úrovni a jsou v ní vysvětleny všechny aspekty vstupující do řešené 
problematiky. Následně je vše odborně zpracováno a vyhodnoceno. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup lze hodnotit jako správný. Autor prokázal, že zná všechny aspekty, které vstupují do developerských 
projektů. Z této práce pro developery vyplývá, že je důležité věnovat čas přípravě a tím je možné zvýšit zisk a urychlit 
návratnost projektů. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost práce hodnotím na vysoké úrovni. Je zřejmé, že student použil odborné literatury, dostupné podklady, zároveň 
nadhled a znalosti z praxe.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je čtivá. Po formální a jazykové stránce je správně. 

 
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. 
Se zdroji pracoval autor správně. Četnost použitých materiálu je pro DP dostačující. Seznam literatury je 
správně uveden. Citace a popisky jsou zpracovány dle platných norem.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Hlavní výstup z práce je použitelný v praxi. Autor postupoval ve vypracování svědomitě a jasně. Práce se velmi dobře četla 
a vše bylo srozumitelně vysvětleno. Výpočty a analýza v praktické části jsou přehledné a jasné. 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Autor se chopil zadání správně a úlohu zadanou v zadání DP splnil. 
 
Při obhajobě doporučuji pro komplexnost pohledu uvést jednotlivá rizika vstupující do každé ze tří fází projektu 
(přípravná fáze, realizační fáze, závěrečná fáze.)  
Dále by bylo dobré jednoduše popsat možnosti urychlení návratnosti, aby měl developer celkový přehled nad svými 
možnostmi. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 24.1.2020     Podpis: Petr Smejkal 


