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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Byt jako investice 
Jméno autora: Bc. Jakub Babka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Pavel Janeček 
Pracoviště oponenta práce: Strabag a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce se zabývá zhodnocením nákupu nemovitosti za účelem budoucího pronajímání z pohledu investora. Byly 
vyhodnoceny dvě verze efektivnosti investice, z nichž jedna uvažovala pravidelný příjem z pronájmu přerušený jednou za 
šest let. Druhá verze, pesimistická, uvažuje s častějším výpadkem příjmu.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student svým zpracováním srozumitelně splnil cíle práce dle zadání.    
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student zvolil k zhodnocení dvou verzí scénářů správnou metodu porovnání výkazu cash flow.   

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student přehledně zpracoval velké množství dat a z vytvořených výsledků v praktické části práce správně vyvodil závěry. 
V teoretické částí práce byly odborně vysvětleny pojmy vztahující se k tématu investování do nemovitostí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce byla napsána srozumitelně včetně vysvětlení odborné problematiky. Rozsah práce je standardní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zdroje byly k tématu zvoleny vhodně, v dostatečném rozsahu a v souladu s citační etikou. Velmi oceňuji zahrnutí reálných 
podkladů, resp. smluv.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
V práci bych pro lepší přehlednost doplnil celkové součty příjmů a výdajů za dílčí období např. každých pět let, avšak tyto 
údaje jsou k dohledání v tabulkách při použití kalkulačky. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Kladně hodnotím rozsáhlý průzkum trhu bytů na jihu Čech, ze kterého vyplynuly průměrné ceny za m2 plochy 
nemovitosti. Dále oceňuji velmi přesný popis situací a všech povinností, které se musí splnit před tím, než se 
nemovitost získá a následně pronajímá.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Otázka k obhajobě: V práci je dokázáno, že návratnost investice je zhruba za 29 let. O kolik let předpokládáte, že 
by se doba návratnosti investice snížila, pokud by byly k nákupu nemovitosti použity pouze vlastní zdroje, bez 
potřeby hypotečního úvěru? 

 
 
 
 
Datum: 20.1.2022     Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


