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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Oceňování nemovitostí výnosovou hodnotou 

Autor práce: Viktor Mátl 

Oponent práce: Ing. Roman Staněk 

Popis práce: 

Cílem bakalářské práce bylo ocenění vybraných nemovitých věcí výnosovou hodnotou.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsou jednak definovány základní pojmy 

související s oceňováním nemovitých věcí, včetně klasifikace cen a metod používaných v dané 

problematice a na praktickou část, ve které je provedeno ocenění provozního areálu, resp. tří staveb 

umístěných v areálu při ul. Královopolská 139 v Brně. 

Teoretická část bakalářské práce je přehledná a z hlediska zadání téměř komplexní.  

Případová studie je zpracována za použití obecně uplatňovaných metod oceňování nemovitých věcí 

výnosovou metodou.  

Autor práce pro možné porovnání předmětných nemovitých věcí z pohledu jejich obchodovatelnosti 

na volném trhu s nemovitostmi doplnil ocenění porovnávací metodou. Je jen škoda, že v případové 

studii autor nedoplnil i věcnou hodnotu jednotlivých nemovitostí, kde by více vynikly rozdíly 

v jednotlivých cenách, se kterými pak zpracovatel ceny obvyklé pracuje. To je ale nad rámec zadání. 

Pravdou však je, že práce svým zadáním rámcově přesahuje studijní povinnosti bakalářského studia. 

Problematika oceňování nemovitostí je obsažena až u magisterského studia.   

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Případné chyby či nesrovnalosti zjistitelné v předložené práci plynou především z malé praxe autora 

v daném oboru a jak již bylo uvedeno výše, zadání svým obsahem přesahuje rámec studijních 

povinností bakalářského studia. 

K zásadním chybám patří například nepřesná orientace v oceňovacích předpisech, kde je například 

jako platná uvedena oceňovací vyhláška s platností pouze do 31.12.2013. V teoretické části chybí, dle 
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mého názoru, upřesnění použitelnosti výnosové hodnoty u různých typů staveb. Jako zásadní je 

chybějící objasnění započitatelných ploch pro stanovení výnosové hodnoty. V praktické části pak 

považuji za zbytečné stanovení výnosové hodnoty, která vychází ze starších nájemních smluv. Za 

vhodné je pak provedení přepočtu na současné možné nájemné. I když zde jsou uvedeny srovnatelné 

nemovitosti, chybí provedené srovnání s možným nájemným.  

V případě porovnávacích hodnot, které byly nad rámec zadání, doporučuji přesnější srovnání, resp. 

přesnější vyjádření rozdílů srovnávacích nemovitostí (např. u koeficientu vlivu velikosti a 

zainvestovanosti pozemku, jehož součástí je stavba, apod.). Před vydáním práce bych doporučil 

upřesnění správné identifikaci nemovitostí – v současné době jsou stavby zapsány na jiných listech 

vlastnictví. 

Mírné zklamání přináší i množství mluvnických chyb a nižší grafická úroveň práce.   

Uvedené odborné nedostatky v bakalářské práci v mnoha případech plynou především z nedostatku 

zkušeností.  

Autorovi předložené práce bych rád při obhajobě položil tyto otázky: 

1) V praktické části chybí upřesnění praktické použitelnosti výnosové hodnoty pro různé typy 

staveb. Pravdou je, že výnosovou hodnotu můžeme stanovit pro každou nemovitou věc, ale 

v praxi je skutečnost jiná.  V praxi se pro řadu nemovitostí výnosová hodnota pro malou 

vypovídací schopnost nepoužívá. 

2) Z teoretické části vyplývá, že při stanovení výnosů z nemovitostí „nelze zapomenout na další 

důležité položky pro výpočet výnosů: výpadek nájemného a ztráty; provozní náklady a splátky 

půjčky“ (kap.3.1.). Prosím o přesnější výklad těchto nákladů, jejich použitelnost zvláště v 

porovnání s propočtem nákladů v praktické části. 

Závěr: 

Celkově hodnotím bakalářskou práci Viktora Mátla jako vyzrálou a na dobré odborné úrovni. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


