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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Studie proveditelnosti projektu Rodinné bydlení v řevničovské zahradě 
Jméno autora: Petr Tuhý 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví  
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá investičním záměrem nákupu pozemku a jeho následným developmentem. Metodika studie 
proveditelnosti provází strukturu práce.  

 

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. 

Práce splňuje zadání. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 

Jelikož doba zpracování závěrečné práce nepřála osobním kontaktům (Covid 19), byl student odkázán pouze na 
elektronickou komunikaci. To zakládá i předpoklad samostatnosti při zpracování a v tomto bodě lze jen stěží hodnotit 
aktivitu autora. Nicméně student v DP prokázal schopnost samostatného logického uvažování a vyvozování vlastních 
závěrů a komentářů. 

 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Praktická část vychází ze znalosti místní lokality a je doplněna průzkumem trhu a poptávky po bydlení v regionu ve vztahu 
ke kupní síle obyvatelstva.  Následně autor navrhnul modelový dům, zpracoval propočet domu a zpracoval finanční plán pro 
jednotlivé varianty projektu. Pomocí porovnávací metody ocenění nemovitosti stanovil možnou prodejní cenu. Následně 
zpracoval rizikovou analýzu s návrhem řízení či odstranění rizik. V závěru práce provedl celkové vyhodnocení efektivity 4 
variant řešení s doporučením pro investora. Některá zkratkovitá vyjádření či neobratné formulace poněkud zhoršují čitelnost 
výsledků. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce                                                                                                                                      B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce na dobré úrovni, zkratkovité vyjadřování a některé gramatické chyby snižují jazykovou úroveň.   

 

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. 
Práce korektně cituje zdroje a dodržuje citační etiku. 
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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. 
U propočtu nákladů na zasíťování pozemků postrádám obrázek situace, ze které lze dovodit délky sítí. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce představuje analytický materiál, který poskytne potenciálnímu investorovi podklad pro další rozhodování o 
tom, jak s pozemky naložit. 

Celkově konstatuji, že práce splňuje všechny podmínky z hlediska odbornosti a formální kvality a práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

Otázky k doplnění obhajoby: 

 

1. Na základě čeho byla stanovena kritéria přijatelnosti projektu?  
2. Proč kumulované CF v Harmonogramu 1. modelové situace (6.556.133 Kč) se liší od tabulky efektivnosti 

této modelové situace (5.799.616 Kč)? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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