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Diplomová práce "Metody opotřebení staveb a jejich použití v praxi" se zabývá
problematikou zjišťování opotřebení staveb za použití různých metod, které byly publikovány
různými autory či předepsány cenovými předpisy na našem území.

Cílem práce bylo získání přehledu jak v oblasti existence publikovaných metod stanovení
opotřebení, tak i o jejich použitelnosti v praxi. Práce ve své podstatě měla poskytnout široké
veřejnosti souhrnné informace o variabilnosti možných metod, které se ve skutečnosti
významně liší. Je zřejmé, že tato problematika je poměrně náročná a vyžaduje určitou praxi, a
to zejména v oblasti tvorby cen obvyklých, kde je používání různých metod stanovení
opotřebení ve srovnání s cenovými předpisy volnější. Pro zpracování v rozsahu diplomové
práce jde o problematiku poměrně rozsáhlou.

V úvodu práce se diplomant soustředil na vymezení pojmů, které umožňují čitateli
základní orientaci v dané problematice, vč. objasnění druhů cen, systému zatřiďování staveb a
jejich životnosti. V této části se diplomant snažil popsat i jednotlivé druhy metod, které
v oblasti oceňování nemovitostí existují. Pravdou je, že použitelnost jednotlivých metod je
v praxi velmi omezená a výstupy se obtížně zjišťují.

Úkolem diplomanta proto bylo ověřit použitelnost jednotlivých metod na konkrétních
případech, resp. u staveb různého stavebně-technického stavu. Praktickou část tak tvoří
případová studie, kde diplomant analyzoval použitelnost metod na třech konkrétních stavbách
různého stáří.

Diplomant se ve své práci osvědčil jak svojí schopností sestavení větších souborů dat a
informací, tak i jejich zpracováním v přehlednou publikaci. Pokud došlo v některých částech
diplomové práce k částečnému odchýlení od vlastního zadání, bylo to z důvodu postupného
aktivního zpracovávání dostupných dat. Určité nesrovnalosti zjistitelné v práci plynou
především z krátké praxe diplomanta, případně z určité nepřehlednosti v dostupných
podkladech týkajících se dané problematiky.

Celkově lze hodnotit diplomovou práci za vyhovující, splňující představy zadavatele a
může se stát i souborným přehledem podmínek uplatňovaných v oblasti oceňování
nemovitostí.

Diplomant pracoval velmi dobře, samostatně a odpovědně, výsledek jeho práce má dobrou
odbornou úroveň.
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