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Bakalriřská práce ,,Oceňování nemovitostí pro hlpoteční úvěry vpodmínkách ČR" se zabývá
problematikou oceňování nemovi!ých věcí jako bankovních zástav pro potřeby bankovního
sektoru na našem iuemi.

Práce má ve své podstatě poskytnout čitateli souhrnné informace nejen o použitelných
metodách spojených s oceňováním nemovit}ch věcí, ale i vlivech majících vliv na stanovení
ceny obvyklé. Je ňejmé, že tato problematika je poměrné nároěná a vyžaduje určitou praxi,
a to zejména v oblasti znalosti trhu i při tvorbě obvyklých cen. Pro zpracováni v rozsahu
bakalářské práce jde o problematiku značně rozsáhlou.

V Úvodu práce se autorka soustředila na \rymezení pojmů, kteró mají čitateli umožnit
zálKadní orientaci v darré problematice, vč. objasnění druhů cen a metod, které vedou ke
sprárrnému odhadu ceny oblyklé. V této části diplomantka popsala rtzné §py metod běžně
používaných v praxi. Soustředila se i na problematiku bank, na §py bankovních úvěru.
Promítnut j e zde i vliv změn nastalých změnou občanského zákoníku od roku 2014.

Úkolem zpracovatelky bakalářské práce bylo především osvětlit, jak stanovit cenu obvyklou,
uplatnitelnou v podmínkách bankovnictví, tj. při stanovení hodnoty bankovní zástavy.
Bakalářská práce mtňe čitateli sloužit jak při roáodování zpracovatele ceny kterou metodu
použít, ale ijak při stanovení ceny obvyklé postupovat.

V praktické části se autorka práce pokusila stanovit cenu obvyklou rodinného domu v k.ú.
a obci Ochoz u Bm4 který je jí osobně znám. Cenu stanovenou v závéru práce, kde byly
zohledněny Í Ňzné vlir,y na cenu obvyklou a rizika spojená s danou nemovitosti, je možné
považov at za příměŤenou, na trhu s nemovitostmi uplatnitelnou.

Autorka ve své práci prokáaala svoji schopnost sestavení větších souborů dat a informací.
V praktické části se správně soustředila na podmínky a informace spojené s trhem s nemo-
vitostmi v dané lokalitě, či lokalitách podobnýeh. Pokud došlo v někteqých častech bakalařské
práce k částečnému odchýlení od vlastního zadžní, bylo to z důvodu postupného aktivního
zpr acov áv ání do stupných dat.

Celkově lze hodnotit bakalářskou práci za lyhovující, splňující předstaly zadavatele. Práce
má dobrou odbornou úroveň azvétší části ji lze doporučit pro praxi. Autorka pracovala dobře,
samostatně a odpovědně.
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