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Posudek oponenta bakalářské práce
Název práce: oceňování rezidenčních staveb pro hypoteční úvěry v

podmínkách Čn

Autor práce: Petra Kovářová
Oponent práce: lng.Jaroslav Bejšovec

Popis práce:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsou jednak definovány základní
pojmy související s oceňováním nemoviťých věcí, včetně klasifikace cen a metod používaných
pro stanovení ceny obvyklé, resp. tržní hodnoty, jednak základní pojmy úvěrového řizení a
bankovních půjček, a na praktickou část, ve které je v ,,Případové studii" provedeno ocenění
rodinného domu ,,za pomoci komparativní metodý' coby podkladu pro poskytnutí úvěru.
Teoretická část bakalářské práce je přehledná a z hlediska zadání komplexní. Případová studie
je zpracována v souladu s obecnou metodikou oceňování nemovig7ch věcí pro bankovní účely.

Způsob ocenění rodinného domu použitý v,,Případové studii" vychází z obecné metodiky
používané bankami sdruženými v České bankovní asociaci, s preferencí porovnávací metody.
ZpŮsob ocenění je v bakalářské práci ap|ikován v souladu s touto metodikou.

Hodnocení práce:

Připomínky a dotazy k práci:
V rozsahu zadání bakalářské práce je úvodní část zpracována velmi dobře, práci s odbornou
literaturou hodnotím pozitivně, stejně jako grafickou úroveň celé bakalářské práce. Nad rámec
qýkladu pojmů v úvodní části bakalářské práce by bylo vhodné uvést a ozřejmit pojem ,,přídatné
spoluvlastnictví". ,,Příkladová studie" reflektuje způsob oceňování pro bankovní účely. Banky
pro porovnáníceny namnoze využívalí pojmu podlahová plocha. Proto by bylo vhodné vysvětlit
vzta h mezi poj my,, pod la hová p locha",,,užitná p locha".

Vávér:
Celkově hodnotím bakalářskou práci Petry Kovářové jako vyzrálou a na vysoké odborné úrovni

Klasifikační stupeň podle ECTS: B l 1,5

Podpis oponenta práce:
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1. Odborná úroveň práce t] x n D
2. Vhodnost použitých metod a postupŮ n x n n
3, Využití odborné literaturv a práce s ní x n n n
4, Formální, grafická a jazyková úprava práce n lZJ I I
5. Splnění požadavků zadání práce n x l !
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