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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě 

Autor práce: Aneta Smejkalová 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. 

Popis práce: 

Ve své bakalářské práci se studentka zabývala analýzou realitního trhu v krajském městě Jihlava, 
přičemž se výhradně věnovala bytovému segmentu. Hlavním cílem práce bylo analyzovat realitní trh 
po stránce dostupných typů nemovitostí a jejich průměrných jednotkových cen. Práce se dále zabývá 
faktory, které mají vliv na tržní cenu nemovitostí. Podstatným faktorem majícím vliv na poptávku 
a nabídku po nemovitostech je i úvěrová politiky ČNB, proto se studentka v závěru práce zamyslela 
nad řešením bytové situace mladé rodiny a došla k závěru, že pořízení bytu na hypotéku není 
v současné době pro mladou rodinu reálné a musí řešit bytovou situaci pronájmem. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Oceňování nemovitých věcí (pro účely prodeje) se řídí především zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, 
který v kapitole č. 3 není vůbec uveden.  
 
V práci jsou použity některé starší zdroje, které s sebou přináší neaktuálnost/nepřesnost některých 
informací, jako například v kapitole č. 4.1.1 je uvedena dědická a darovací daň, které již samostatně 
neexistují a jsou součástí daně z příjmu. Obdobně daň z převodu nemovitostí byla nahrazena daní 
z nabytí nemovitých věcí apod. V závěru autorka popisuje co je obsahem jednotlivých kapitol, ale 
konkrétní výstupy zde uvedeny nejsou.  
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Úvěrová politika ČNB se stále zpřísňuje a studentka uvádí informace o úrokových sazbách k datu 2. 
11. 2018. Jedná se o velice citlivou a zároveň aktuální problematiku, proto pokládám doplňující 
otázku: Jaké jsou aktuální sazby ČNB, které mají přímý vliv na výši úrokové míry hypotečních úvěrů 
poskytovaných komerčními bankami.      

 
 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována komplexně a uceleně, je zřejmé, že studentka přistoupila ke 
zpracování práce zodpovědně, získaná data dokázala smysluplně vyhodnotit a graficky znázornit. 
Volba metod a postupů řešení je adekvátní zaměření bakalářské práce. V textu lze nalézt správně 
uvedené citace. Po stránce stylistické i grafické je práce na dobré úrovni. Bakalářská práce je 
zpracována dle zadání VŠKP. Bakalářskou práci doporučuji k závěrečné obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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