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Předložená diplomová práce studenta Bc. Davida Bartoňka na téma "Formy a zdroje finan-

cování bydlení" měla za cíl provedení popisu a srovnání jednotlivých zdrojů využitelných pro

financování bytové potřeby. V úvodu práce se diplomant věnuje popisu bytového fondu

ajeho forem. Tato část zabírá zhruba třetinu celé práce a mnohé části jsou zcela nadbytečně

rozpracovány. zejména část týkající se statistiky o výstavbě. Jsou zde uvedeny pouze údaje ze

sčítání lidí, domů a bytů a není provedena žádná predikce vývoje. Některé grafy jsou pouze

překopírovány (např. obr.l, str. 12) a i další. Ne všechna použitá data jsou správně citována

v souladu s ČSl ~-ISO 690 např. tab. 5, str. 39. Celkové typografické zpracování diplomové

práce není na příliš vysoké úrovni a dle mého názoru neodpovídá typografii závěrečné práce.

V kapitole 4.1.2 Rozpočtové zdroje student pouze udává hodnotu výdajů ze státního fondu

rozvoje bydlení, ale opět bez nějakého rozlišení, či popisu k čemu byly prostředky využity.

U kapitol 5.2.3.-5, nejsou uvedeny informační zdroje ze kterých diplomant čerpal. Mnohé

citované odkazy jsou neplatné např. str. 64,67 a pod. či nerelevantní např. str. 76 )odkaz 67).

U vzorce (2) jsou v odkazu uvedeny jiné hodnoty, než v předložené diplomové práci. Autor.
neuvedl, že vzorec přepracoval.

V praktické časti nejsou vůbec číslovány tabulky a grafy. Vše je navíc velmi nepřehledně

zpracováno. Některé pojmy nejsou vůbec jasné, např. tabulka na str. 79 "Náklady na byt po

30 letech" Je zcela nejasná hodnota. Navíc chybí výpočty jednotlivých hodnot. výpočty by

měly být doloženy v přílohách předkládané práce. V tabulkách nejsou ani uvedeny rozměry

užitých jednotek.

Pro financování konkrétního bytu je vždy použit model jen od jedné banky, čímž není na-

plněn předepsaný výstup práce, kterým mělo být aplikování různých (alternativních) řešení

financování bytových potřeb ve vybrané lokalitě. Navíc ani tuto jedinou nabídku diplomant

ničím nedoložil. Je nutné takovýto výpočet podložit konkrétními nabídkami banky. Které se

většinou získávají pomocí my stery shopingu.

Dále student srovnává zcela nerelevantní sektory bydlení. Vůbec třeba neuvažuje, ze z ná-

jemního bydlení nezůstává rodině žádná hodnota, kdežto při vlastnickém bydlení i po splácení

hypotéky či úvěru stále zůstává hodnota bytu, která se v mnoha případech může i rovna vstup-

ní ceně bytu, či ji dokonce i převýšit.



V práci nejsou vůbec zmíněny náklady na životní cyklu bytu. V nájemním byte tyto nákla-

dy z větší části platí pronajímatel. Při vlastnickém způsobu bydlení, pak vlastník a tyto nákla-

dy je také třeba zohlednit.

Jestliže diplomant na str. 89 poukazuje na skutečnost, že při nájemním bydlení může rodi-

na volné prostředky investovat, tak už dále neřeší, jak by taková investice měla vypadat a jak

by výnosy z této investice ovlivnily celkový finanční výsledek a vyhodnocení výhodnosti

vůbec.

Kapitola 8.4.1 Koupě družstevního bytu. Už tento název kapitoly je nesmysl. Sám autor

v práci uvádí, že se splácí družstevní podíl a byt nevlastní konkrétní člověk, ale je vlastněn

družstvem, kterému se "platí nájem".

Všechny přílohy nejsou zdrojovány, což je vážná chyba. Dále v příloze 1 jsou uvedeny jen

nějaké výše nájmu, ale už nejsou přepočteny na 1m2 což neumožňuje srovnání a tak příloha

ztrácí vypovídací schopnost. V příloze 3 jsou evidentně jen převzaty hodnoty z reklamních

materiálů jednotlivých ústavů, opět chybí nějaký vlastní přínos při zpracování.

Celkově se domnívám, že zadaný výstup práce nebyl splněn a cíle práce byly naplněny jen

z menší části.

Předložená diplomová práce neodpovídá požadavkům na zpracování VŠKP a proto ji ne-

doporučuji k obhajobě.
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