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Popis práce;

Mimo vymezení základních pojmŮ užívaných v rámci oceňování nemovitých věcí uvedeného
v teoretické Části práce, obsahuje bakalářská práce v části Případové studie alternativní posouzení
prodejnosti konkrétní nemovitost v návaznosti na její využitl resp, využitelnost.
V Úvodní Části bakalářské práce jsou ozřejměny základný pojmy váahující se k nemovitostem,
v případě staveb k jejich vzniku, provozování, údňbé a zániku, Dále jsou vysvětleny pojmy vztahující
se k pojmu cena a hodnota. Tato část bakalářské práce je přehledná a z hlediska zadání dostatečně
obsáhlá.
V Části Teorie oceňování autorka bakalářské práce definuje a vysvětluje základní pojmy z oblasti
oceňovánÍ. I tato Část Oaratářské práce je zpracována přehledně a v dosiatečném rozsahu, stejně
jako část Realitní trh.
V následující Část (7 Aplikace na konkétní objekt) je podroben zkoumání objekt Bašty 6 v Brně.
Alternativně jsou uvaŽovány tři varianty využití budovy, a to k pronájmu coby administrativního
objeKu ve stávajícím rozsahu, případně s dobudováním podkroví, dále jako bytového domu
s malometráŽními byťy a alternativně jako ubytovacího zařízení pro studenty. Pro uvedené
alternativy je urČena výnosová hodnota daného řešení a cena za předpokladu rozdělení budovy na
jednotky a jejich rozprodeje. Zde se však autorka bakalářské práce dopustila něktených nepřesností
- víz Připomínky a dotazy k práci.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce ! D x D
2. vhodnost použitvch metod a postupů ! I x !
3. Využitíodborné literaturv a práce s ní

^
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4. Formální, grafická a jazvková úprava práce I x x D
5. Splnění požadavků zadání práce n tr x n



Připomínky a dota4y k práci:

V rozsahu zadání bakaláfuké práce je úvodní část zpracována velmi dobře, práci s odbornou
literaturou hodnotím pozitivně, stejně jako grafickou úroveň, V případě jazykové úrovně práce by
byla vhodná zpětná kontrola, při které by byly jistě odhaleny drobné nedostatky, jako např. chybějící
slova v textu.
V Části PříPadové studie se jedná o rámcové posouzení uýhodnosti alternativního využití budovy.
JestliŽe lze posoudit alternativní vyuŽití budovy coby administrativního objektu a bytového domu na
základě jejich uýnosové hodnoty a případného rozprodeje po jednotkách, potom v případě využití
budovY jako studentské ubytovny je vhodné na budovu pohlížet jako na celek a na případné výnosy
Z Provozu takovéto budovy jako na podnik (aČ i pro případ oceňování ubytovacích zařízeni existují
pro realitní trh zjednodušené metody ocenění).
V této souvislosti by bylo vhodné vysvětlit, proč pro alternativní využití budovy coby studentské
ubYtovnY (studentského domu) byly zvoleny v bakalářské práci použité postupy (zvláště pak
s ohledem na řeŠení ubytovací části s jednou kuchyní a jedním soc. zázemím na patře).
Také vyvstává otázka, jal<y vliv má na určení rrýnosové hodnoty (obecně) rnýše míry kapitalizace a
jakym zpŮsobem se urČuje. Stejně tak by bylo vhodné objasnit struKuru nákladů uvažovaných
v rámci určení výnosové hodnoty.

Závér:

Celkově hodnotím bakalákkou práci Radky Smolinské jako dobrou, v teoretické části jako velmi
dobrou, v praktické Části jako dobrou s možností dalšího rozšření znalostí autorky.
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