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Úkolem diplomové práce "Metody opotřebení staveb a jejich použitelnost v praxi" Bc. Josefa
Peřiny je, dle úvodní části diplomové práce, posouzení vlivu opotřebení na cenu nemovitosti a
relevantnost jednotlivých metod určení opotřebení ve vztahu k cenám nemovitostí, ať již
určeným podle cenových předpisů nebo daných trhem s nemovitostmi.
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, ve které jsou definovány a vysvětleny
základní pojmy spojené s oceňováním nemovitostí a metody určování opotřebení a na část
praktickou, ve které diplomant na konkrétních příkladech aplikuje jednotlivé metody určení
opotřebení staveb s následným vyhodnocením jejich souvztažnosti s cenou staveb.
Ve 3. kapitole první části jsou dostatečně podrobně objasněny pojmy související s životností
staveb, včetně předpokládaných životností jednotlivých konstrukcí podle různých autorů.
V následující kapitole diplomant podává přehled základních metod určení opotřebení staveb.
Lze konstatovat, že tato část diplomové práce je zpracována přehledně a s ohledem na dané
téma komplexně.
V další části diplomové práce se diplomant již zabývá konkrétní aplikací jednotlivých metod
určení opotřebení na jím vybrané rodinné domy. U třech rodinných domu různého stáří je
určena jednak věcná hodnota, resp. reprodukční cena s využitím cenového předpisu, jednak
cena zjištěná podle cenového předpisu a je proveden do jisté míry zjednodušený odhad "tržní
ceny" těchto rodinných domů. Následně je proveden výpočet opotřebení jednotlivými
metodami, včetně analytické metody určení opotřebení podle cenového předpisu.
Při odhadu ceny obvyklé ("tržní ceny") je použito cenového porovnání, avšak cena je
odhadnuta s vlivem různě velkých pozemků souvisejících s jednotlivými rodinnými domy.
Podobná situace je i v případě ceny určené podle cenového předpisu porovnávacím
způsobem. Zda jsou takto určené ceny očištěny od vlivu ceny různě velkých pozemků, není
z diplomové práce patrné.
V závěru diplomové práce je provedeno vyhodnocení výsledků aplikace jednotlivých metod
určení opotřebení ve vztahu k tržní ceně a ceně zjištěné rodinných domu.
Diplomová práce je z hlediska metodologického a systémového členěna dobře, diplomová
práce je přehledná. Grafická úroveň je dobrá, po stylistické stránce má však práce rezervy.
Závěrem lze konstatovat, že se diplomant se zadaným tématem vypořádal vcelku dobře.
Dobře je zpracována především první část diplomové práce.
Při obhajobě diplomové práce by bylo vhodné:

v krátkosti popsat způsob ocenění rodinných domů podle cenového předpisu;
vysvětlit účel koeficientu prodejnosti Kp používaný v oceňovacím předpisu;
uvést, proč se liší tzv. indexovaná průměrná cena staveb (a bytů) pro výpočet ceny
porovnávacím způsobem uváděna v cenovém předpise podle lokalit;
a především uvést, zda a případně nakolik by se změnil poměr mezi časovou cenou
určenou se zohledněním opotřebení jednotlivými metodami a "tržní cenou" a cenou
určenou podle cenového předpisu v závislosti na lokalizaci, resp. poptávce a nabídce,
daných nemovitostí v různých částech republiky. !
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