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Bakalařská prace ,,Roáodovací kritéria při poňzování rezidenčních nemovitostí"

se zabývá problematikou objasnění možrých pohledů na podmínky výběru rezidenčních

nemovitostí, resp. namožnáňňkukterá mohou výběr nemovitosti daného typu ovlivnit.

Práce má ve své podstatě poslrytnout čitateli souhrnné informace o mofuých podmínkach

výběru rezidenčních nemovitostí, tedy o ruzrých pohledech na nemovitosti určené především

pro bydlení. Měla navodit představu správného směru při výběru majetku, vč. poskytnutí

informací o rozsáhlé škále možrých skutečností majících i sebemenší vliv na spnívný výběr.

Je zřejmé, že tato problematika je poměrně nfuočná avyžaduje určitou praxi, a to zejména v
oblasti znalosti trhu. Pro zpracoviiní v rozsahu bakalářské práce jde o problematiku dosti

rozsáhlou.

V úvodu pníce se autorka soustředila na vymezení pojmů, které mají čitateli umožnit

zálďadní orientaci v dané problematice na fihu s nemovitostni. Objasnila zde řadu pojmŮ,

které je třeba vnímat při výběru nemovitosti. Soustředila se nejen na trh s nemovitosftrri,

ale i na jeho okolí, jako jsou možrté zdroje financování, daňové prostředí, apod.. Zaptacován
je zde i vliv zrrrěn nastalých změnou občanského zákoníku od roku 2014.

Úkolem 7pracovatele bakalařské práce bylo především osvětlit, jaká roáodovací kritéria
je ťeba vnímat při výběru. Tato pníce tak může sloužit jak při roáodoviiní zpracovatele jakou

nemovitost zakoupit, tak i za jakych podmínek výběr uskutečnit.

V praktické časti autorka pracuje s datovým souborem pěti bytů nabizených k prodeji

na tl;:emi okresu Brno-venkov. Y závéru pak provedla vyhodnocení a výběr nejvhodnější

nemovitosti dle svých představ.

Autorka ve své ptárci prokátzala sclropnost sestavení větších souboru dat a informací.

V praktické časti se správně soustředila na podmínky a informace spojené s trhem s nemo-

vitostmi ve vybrané lokalitě. Pokud došlo v některých částech bakalrářské prace k črástečnému

odchýlení od vlastnílto zadáni, bylo to z důvodu posfupného aktivního zpracovávání

dostupných dat.

Celkově lze hodnotit baka]ářskou práci zavyhovující, splňující představy zadavatele. Práce

má poměrně dobrou odbornou uroveň a z větší čá§ti ji lze doporuěit pro praxi. Autorka
pracovala dobře, samostatně a odpovědně.
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