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Název diplomové práce

Analýza způsobů financování bydlení

Hodnocení diplomové práce dle kvalifikační stupnice ECTS
Hodnocení práce (A - výborně, F - nevyhovující): A B C O E F

Splnění cíle a rozsahu zadání [8] O O O O O
Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy možných zdrojů financování na pokrytí pořízení nemovitosti
spojené s bydlením a zpracování přlpadové studie v dané oblasti. Z vypracování diplomové práce je zřejmé,
že diplomantka cíl i rozsah zadání splnila.

Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem [8] O O O O O
Ze zpracování diplomové práce je zřejmé, že diplomantka využila dostatek literárních pramenů ke zpracování
teoretických vstupů.

Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, [8] O O O O Opoužité metody
Ze zpracování diplomové práce je zřejmé, že přlpadová studie je zpracována velmi zodpovědně s tím, že jsou
jasně definovány jednotlivé metody použité v případové studii.

Odborná úroveň diplomové práce [8] O O O O O
Po odborné stránce je diplomová práce na velmi dobré úrovni.

Přínos pro praktické i teoretické využití [8] O O O O D
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi aktuální téma, které bude 'živé" v jakékoliv době, je jistě přínosem
zpracovaná analytická část při výběru nejvhodnější bankovní instituce zajišťující finanční zdroje.

Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 O [8] O O O D
V diplomové práci lze vytknout jen malé nepřesnosti v seznamu použitých zdrojů, kde nejsou jednotně
specifikovány jednotlivé literární prameny plynoucí z odborných monografií.

Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň [8] O D D D D
Po formální a grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni.
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Celkové hodnocení diplomové práce:

F"znamená "nedoporuč;;~:~::~::ub:~~:b:~vou práci doporučuji k obhajobě.L_ Celkové hodnocení: výborně / A

Celkové slovní hodnocení:
Diplomová práce měla za cíl zanalyzovat možné finanční zdroje využité na pokrytí pořízení nemovitosti. Diplomantka
ke zpracování diplomové práce přistoupila velmi zodpovědně, což je zřejmé i z jejího zpracování. Velmi kladně bych
hodnotila kombinování jednotlivých odborných oblastí v rámci zpracování případové studie, především oblast
financování a hodnotového inženýrství. Samozřejmě nelze opomenout i samotné ocenění vybrané nemovitosti.
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Ing. Eva Vítková, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce
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