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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vyhodnocení variant investice do komerční nemovitosti 
Jméno autora: Bc. Vladyslav Hadzheha 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Dipl.-Ing. (FH) Veronika Baťková 
Pracoviště oponenta práce: QSB, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor zvolil náročné téma s aktuální tématikou, zvolil příklady z praxe a podrobně je posoudil. Jedná se o posouzení dvou 
variant investice do komerčního prostoru (pronájem vs. koupě daného prostoru) u tří různých způsobů využití, které je 
vztaženo ke konkrétnímu příkladu z praxe, zohledňuje lokální podmínky a vlivy, které jsou zahrnuty do kontextu celého 
porovnání.  

 

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 splnila svým rozsahem zadání v maximální míře. 
 

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

Autor zvolil jasný a přehledný postup. V úvodu srozumitelně popisuje zadání a cíl své diplomové práce, všechny vstupní 
údaje, všechny zohledněné aspekty ovlivňující hodnocení a zdroje, z kterých čerpal. Popisuje zvolené 3 typy využití 
nebytového prostoru určeného pro komerční využití, konkrétní lokalitu, smysluplnost umístění v dané lokalitě a posléze i 
jejich zprovoznění a provoz po dobu pěti let. V další části své práce vytvořil kalkulace založené na obchodním plánu pro 
všechny 3 typy využití jak pro variantu pronájmu, tak pro variantu koupě daného prostoru a tyto varianty vyhodnocuje. Ve 
své analýze používá tabulky a grafy, výpočty jsou logické a přehledné.  

 

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. 
Odborná úroveň teoretické části diplomové práce je vynikající. V praktické části jsou některé kalkulace stavebních a 
provozních nákladů o něco nižší než aktuálně ceny na trhu. Podobně i předpoklad nárůstu hodnoty nemovitosti je velmi 
optimistický. Nicméně toto jsou faktory, které nelze jednoznačně posoudit, jelikož se jedná o výhled na období 5-ti let do 
budoucnosti. Celkově jsou uvedené předpoklady správně a závěr potvrzuje to, co potvrzuje i praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená práce splňuje obsahově, věcně i formálně požadavky na diplomovou práci. V textu jsou jen drobné gramatické 
chyby a místy pro čtenáře „kostrbatá“ vyjádření. Ale v kontextu toho, že autorův rodný jazyk není čeština, je úroveň 
českého jazyka velmi vysoká. 

 

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 
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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. 
Seznamy zdrojů, příloh, obrázků, tabulek a grafů jsou přehledně zpracované, umístěné v závěru diplomové práce. Uvedené 
citace jsou správně použité a označené i místem, kde je lze najít v uvedeném zdroji, takže čtenář má možnost je snadno 
dohledat a přečíst si případně celý text. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 

 
Zpracování této diplomové práce vyžadovalo nejen znalosti získané studiem, ale i znalosti z praxe. K vypracování obchodního 
plánu zohledňujícího nejen danou lokalitu, ale i očekávanou návštěvnost (navíc doloženou vyhodnocenými dotazníky o zájmu 
veřejnosti) a z toho vyplývající obraty, je potřeba znalost jak z prostředí realizace staveb (zde fit-out nájemních jednotek), tak 
z prostředí pronájmu a financování nemovitostí, ale i z prostředí řízení provozu podnikatelského subjektu. Jedná se o velmi 
široký záběr, který kromě dobrých teoretických znalostí vyžaduje i víceletou praxi. Téma je velmi komplexní, ale autor si se 
všemi dílčími tématy dobře poradil. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Uváděné ceny v diplomové práci se jeví velmi optimistické. Z jakých zdrojů nebo zkušeností vycházejí? A k jakému 
období se vztahují? 

2. Jaký myslíte, že by byl závěr, kdyby jednotlivé provozy nebyli v přízemí bytového domu, ale v přízemí administrativní 
budovy?  
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