
posUDEK opoNENTA BAKALÁŘsrn pnÁcn

Autor bakalářské práce: Petra Vránová

Oponent bakalářské práce: Ing. Jaroslav Bejšovec

Bakalářská práce ,,Rozhodovací kriteria při pořizování rezideněních nemovitostÍ" Petry Vránové má

byt zaměŤe.ru ,,rra problematiku vlastnictví a poŤizení rezidenčních nemovitostí z pohledu

piávního systému, réalitního trhu, ocenění nemovitosti a možnosti financování.". Jak je patrné

Žvýětu kriterií, která by měla být v bakalářské práci osvětlena, jedná se o značně rozsáhlou

problematiku, kterou je jen stěží možno v rámci bakalářské práce bezezbytku a v dostateČném

iozsahu popsat a ana|yzovat. Tomu odpovídá v některých částech bakalářské práce do jisté

míry zj ednodušuj ící přístup.
V úvoání části práce autorka vysvětluje zák|aďni pojmy spjaté s danou problematikou. Pojmy
jsou v některých případech vysvětleny znaěně zjednodušené a bez patřiČných návaznostÍ.

Ňicméně pro téma bakalářské práce ještě akceptovatelným způsobem. Rámcově jsou zde

vysvětlený pojmy jako nemovitost, resp. nemovitá věc, popsány jsou typy ,,rezideněních
nemovitostí", provedeno je rozčlenění staveb a pozemků na jednotlivé druhy na zák|adé citací

některých právních předpisů. Dále je v této části bakalářské práce podán výklad pojmŮ cena a

hodnota, avšak bez podrobnějšího vysvětlení vztahu mezi těmito kategoriemi.
V části čtvrté jsou popsány ,,druhy cenoo na trhu s nemovitostmi. Ani zde se vŠak autorka

bakalářské práce nevyhnula některým nepřesnostem, ťesp. nesrozumitelnému výkladu (např.

část 4.6 nebo 4.11). Tato část je pojata znaěně minimalisticky, Vpáté části jsou popsány

metody, nazák|adějejichž vyhodnocení je možno odhadnout cenu obvyklou.
V následujících částech jsou popisovány jednak důvody vedoucí investory ke koupi
nemovitostí a dále pak možné zdroje financování nákupu nemovitostí. Další část je věnována
legislativnímu prostředí souvisejícímu s nákupem nemovitostí. S ohledem na rozsah
problematiky a její složitost by bývalo vhodné tuto část zaméřit jen na určitou výseč z tohoto
širokého okruhu právní problematiky. Takto se jeví tato část bakalářské práce poněkud

chaotická. V následujícichpasážich bakalářské práce se autorka věnuje definování kriterií pro
pořízení nemovitosti. Množství těchto kriterií je znaěné, přesto je možno konstatovat, že se
jedná o vhodně zyo\ená kriteria.
V praktické části bakalařské práce autorka podrobila, na. základě předdefinovaných

,,rozhodovacích" kriterií, posouzení vybraných pěti bytů v okrese Brno - venkov třemi
potencionálními kupci různého věkového a sociálního složení. Tento ,,minisociologický"
pruzkum následně vyhodnotila a navrhla postup pro rozhodování o koupi nemovitosti.

Celkově lze hodnotit bakalářskou práci jako dobrou. Teoretická část bakalářské práce je
zpracována méně podrobně a přehledně. Případová studie je však svým obsahem zajimavá a
bude-li mít autorka bakalářské práce možnost, bylo by vhodné tuto studií rozšířit aprecizovat.
Práce je z hlediska metodologického a systémového členěna méně přehledně. Po stránce
jazykové a gramatické se jedná o hůře zpracoyanou bakalářskou práci - přeci jen by bylo
vhodné pŤed záv ěreěným vydáním pr áce provést j ej í korekturu.

Při obhajobě bakalářské práce by bylo vhodné:

detailněji vysvětlit pojmy cena a hodnota, případně uvést další deíinice těchto pojmů a
jejich vztah;
vysvětlit pojmy nemovitá věc, stavba, případně právo stavby dle NOZ;
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