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Bakalářská práce ,,Níetody oceňor,ání na ttžnich prirrcipcch" N,Iátie Čajol,é7e zaměíena na řešení
ptoblematiky occňování majetku pro bankovní účelvs posolrzením vlir.ů na odhad cenv obwklé a
alaIý zy případnÝch rizik.
\/ úr.odu jsou autorkou shrnuta vÝchodiska a cíle bakalářské práce a jc popsáno členěníbakalářské
ptáce.
V teoretické části práce jsou r.r,sl.ětleny pojmy jako nemol.itost, fesp. nemor.itá věc, stavba,
pozemek a parce\a. Ábsentuje l.šak, v souvislosti s oceněním bytu v prakuckó části bakalářskó
ptáce, podrobnějŠÍqiklad pojmů jednotka, b1,191-{ jednotka, tesp. bvt (dostatečně obsáhle je r.šak
popsán způsob určenípodlahovó plochy 1ednotek).
Následující část je r.ěnor.ána metodám occňor.ání majetku, r, konkrétním případě nemoviých věcí
(staveb). Popsána je nákladová metoda (vč. způsobu určeníopoďebení tůznýmr metodami),
oceňování podle cenového předpisu, oceňor.ání rinosor,ým způsobem. Ur.edcny jsou základní
poimy finanČníaritmetik1,. V teoretické části bakalářské práce je také popsáno oceňování
nemovitlch věcí poror.,nár.acím způsobem. Autorka bakalářské prácc r-ěnuje nemalý ptostor i
ana|ýze vlilú na odhad ceny obq,l<|é a rizikům majícnlvliv na odhad ccnl,- obrf,klé.
Praktrcká část bakalái,ské práce je r.ěnor.ána ocenění konl<rétnínemor,,itó l.ěci - bl,,tu. Coby indikace
ceny oblryklÓ bytu je urČena jeho r,ěcná a porovnávací hodnota. \Iýnosor,á hodnota není utčena

na skuteČnost, Že předmětem ocenění jc byt, a to piesto, že v bakalářské práci 1e
několikrát ut,edeno, že bude použita i r.í,,nosor,á metoda coby jedna z inclikací ceny ob-,1,klé, a to
s odkazem

jako by se jednalo o admrnistrativní píostoq,, Ostatně, jako admrnistratir-ní prostof je bvt oceněn i
v rámci urČenívěcné hodnofi nákladorim způsobem (str. 44, třeú odstal,ec od konce).

Celkově lze hodnotit bakalářskou práci jako průměrně dobrou, s dobře zplaco.v^r,ou teoretickou
částí,ale s nepřesnostmi l, ptaktické částr bakalářské ptáce.
Ptáce je z hlediska metodologického a systémor,éhočleněna přehledně.

Při obhajobě bakalářské práce b), b),lo vhodné:
rrysr-ětlit pojmy cefl^ a hodnota;
podrobněji r,,ysvět]rt pojem ,,jedrrotka" a 1ejí definice a rozdíly dle zák. č.72/1994 Sb.

NOZ;

ohledem na zr.olený způsob ocenění bytu, a to iako b], se mělo jednat o bvt rozestar.ěný,
r, účeluužíváni k administrati.r,nímu účelu,b1 b1,lo r.hodnó specifikol.at
legislaUvní požadavky na ptor.edení této změn1. a ur-ést jaká rizlkav této souvislosti mohou
r.zniknout l. důsledku změny v uživáni br,,tu a jaký dopad bude mít změna v účeluuživáú
ll'a odhadovc,lu cenu <lblryklou jednotkv.
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