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Průběh studia 

Paní Ing. Ivana Imrišová byla přijata do kombinované formy studia akreditovaného 

doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství, studijního oboru 3917V001 

Soudní inženýrství ke dni 1. 9. 2011. Jejím školitelem byl ustanoven Ing. Milan Šmahel, 

Ph.D. k tématu studia s názvem: 

Srovnávací analýza využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou 

praxi v České republice. 

Z důvodu úmrtí školitele Ing. Milana Šmahela, Ph.D., po projednání a schválení v oborové 

radě výše označeného doktorského studijního programu, byl školitelem studentky ustanoven 

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., a to s účinností od 1. 6. 2016. Z důvodu ukončení pracovního 

poměru školitele prof. Bradáče jsem byl, na základě projednání a schválení oborovou radou 

dne 13. 3. 2018, ustanoven školitelem studentky já, tedy doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D., a to 

s účinností od 1. 4. 2018. 

Studentka v souladu se studijním plánem absolvovala všechny předměty závazné pro daný 

studijní program s těmito výsledky (zakončení předmětů ověřeno v IS Apollo): 

DSA02 Pravděpodobnost a matematická statistika 13. 6. 2014 3 

DSC01 Soudní inženýrství – obecná metodika 20. 6. 2012 1 

DSB01 Základy práva pro znaleckou činnost 14. 3. 2013 1 

DSE03 
Speciální metodika soudního inženýrství – obecné 

zásady oceňování majetku 
22. 5. 2013 1 

DSB02 Právní aspekty vědecké práce 9. 5. 2012 kol. 

DSE05 
Speciální metodika soudního inženýrství – oceňování 

nemovitostí 
20. 6. 2013 1 

DSJ01 Cizí jazyk pro doktorské studium 17. 6. 2014 1 

DSS01 Doktorský seminář I 6. 3. 2012 kol. 

DSS02 Doktorský seminář II 20. 6. 2012 kol. 

DSS03 Doktorský seminář III 19. 3. 2013 kol. 

DSS04 Doktorský seminář IV 6. 9. 2013 kol. 

DSS05 Doktorský seminář V 20. 6. 2014 kol. 

DSS06 Doktorský seminář VI 19. 6. 2014 kol. 

DSS07 Doktorský seminář VII 7. 6. 2016 kol. 

Dosažený studijní průměr 1,33 

Státní doktorskou zkoušku doktorandka vykonala dne 18. 9. 2014 a u zkoušky prospěla. 



Články v odborných časopisech vztahující se k dizertaci 

(1) IMRIŠOVÁ, Ivana. Zpráva ze zahraniční stáže: oceňování nemovitostí v 

Německu. Soudní inženýrství. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 

2017, 28 (2-3), 50-54. ISSN 1211-443X.  

(2) IMRIŠOVÁ, Ivana. Oceňování nemovitostí v České republice a ve Spolkové republice 

Německo. ACTA STING [online]. Brno: STING ACADEMY, AKADEMIE STING, 

2018, 2018, (3), 55-74 [cit. 2019-06-26]. ISSN 1805-6873. Dostupné z: 

https://www.sting.cz/acta/acta3_2018_web.pdf (časopis je zařazen do databáze ERIH 

PLUS) 

Články v recenzovaných sbornících vztahující se k dizertaci 

(1) IMRIŠOVÁ, Ivana. Oceňování pozemků v Německu. In: KOLEKTIV 

AUTORŮ. Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012. 4. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-214-

4485-0. 

(2) IMRIŠOVÁ, Ivana. Postup oceňování nemovitostí v Německu. In: KOLEKTIV 

AUTORŮ. Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2013. 5. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-214-

4704-2. 

(3) IMRIŠOVÁ, Ivana. Zjišťování hodnoty pozemku v Německu. In: KOLEKTIV 

AUTORŮ. Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2014. 6. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-214-

4935-0. 

(4) IMRIŠOVÁ, Ivana. Znalecký posudek v Německu. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Sborník 

anotací konference Junior Forensic Science Brno 2015. 7. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015. ISBN 978-80-214-5145-2. 

(5) IMRIŠOVÁ, Ivana. Příklady možných způsobů kontroly a analýzy znaleckého posudku v 

Německu. In: KOLEKTIV AUTORŮ. Sborník anotací konference Junior Forensic 

Science Brno 2016. 8. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 

2016. ISBN 978-80-214-5336-4. 

(6)  IMRIŠOVÁ, Ivana. Způsoby zjišťování hodnoty půdy v Německu. In: KOLEKTIV 

AUTORŮ. Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2017. 9. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2017. ISBN 978-80-214-

5486-6. 

(7) IMRIŠOVÁ, Ivana. Způsoby zjišťování tržní hodnoty zastavěných pozemků v Německu. 

In: KOLEKTIV AUTORŮ. Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 

2018. 10. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. ISBN 

978-80-214-5621-1. 

Pedagogická činnost 

Studentka se podílela na přípravě odborných podkladů pro výuku předmětu Obecná metodika 

soudního inženýrství zpracováním rozboru vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech z roku 2018. 

Přednášky na konferencích a seminářích 

Studentka se od roku 2012 aktivně pravidelně účastnila konferencí Junior Forensic Science 

Brno. 

https://www.sting.cz/acta/acta3_2018_web.pdf


Zahraniční stáže 

V průběhu studia studentka absolvovala dvě zahraniční stáže u Výboru znalců města 

Waldshut-Tiengen ve Spolkové republice Německo, a to v prvním případě od 7. 11. 2016 do 

15. 11. 2016 (9 dnů) a ve druhém od 6. 11. 2017 do 15. 12. 2017 (40 dnů), v rámci kterých 

získávala podklady znalosti a dovednosti potřebné pro řešení své práce. 

Stanovisko školitele k disertační práci 

Studentka se v rámci doktorského studia od roku 2011 svědomitě připravovala na zpracování 

dizertační práce za relativně složitých podmínek, kdy těžiště získávání informací a zkušeností 

bylo ve Spolkové republice Německo. Při studiu musela překonat i jisté problémy, které 

opakovaně provázely její studium a byly vynuceny změnami školitelů. 

Z předložené dizertační práce je zjevné, že studentka při sepisování své práce prostudovala 

značný objem zahraniční literatury včetně velké počtu zahraničních právních předpisů. Cíle 

dizertační práce studentka dle názoru školitele splnila, při své práci aplikovala srovnávací 

analýzu s využitím zásad systémového přístupu a komplexně analyzovala podmínky pro práci 

znalců a odhadců nemovitostí ve Spolkové republice Německo na úrovni, která dosud nebyla 

pro tuto oblast použita. S využitím svých znalostí německého jazyka smysluplně absolvovala 

zahraniční stáže na odborném pracovišti v celkové délce sedmi týdnů a ve své práci objasnila 

pojmy používané při oceňování v obou zemích, objasnila rozdílnosti v přístupu k oceňování 

nemovitostí s důrazem na aplikaci oceňovacích metod v rozdílném právním prostředí, 

objasnila rozdílnosti právního pohledu na majetek a zmapovala právní předpisy ovlivňující 

znaleckou činnost ve Spolkové republice Německo. 

Pro velký rozsah řešené problematiky a s ohledem obtížnost vymezování značného množství 

odborných pojmů vycházejících z překladu zahraničních zdrojů neměla studentka možnost 

v některých částech postoupit hlouběji do řešených problémů. Svojí prací přesto novým 

přístupem ukázala cestu pro další bádání v této oblasti, přičemž přiblížila nezvykle velký 

rozsah celé problematiky. 

Závěrečné stanovisko školitele 

Podle mého názoru jako školitele, předložená dizertační práce odpovídá požadavkům 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle § 47, odst. 4) zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách. 

Předloženou dizertační práci Ing. Ivany Imrišové proto doporučuji k obhajobě. 


