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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Rozvoj bytové výstavby v příhraničním regionu 

Autor práce: Bc. Tomáš Pazour 
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je zpracována na téma rozvoje bytové politiky v příhraničním regionu. Práce je 
rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů, základní 
geografické informace o třech státech (Česká republika, Spolková republika Německo a Polská 
republika), jejichž trojmezí je předmětem zkoumání v praktické části diplomové práce. Teoretická 
část práce obsahuje rovněž informace z oblasti regionálního rozvoje, oceňování nemovitých věcí, 
trhu s nemovitými věcmi a v neposlední řadě faktory ovlivňující cenu nemovitostí. 
V praktické části se autor soustředil na segment realitního trhu s byty. Praktická část práce obsahuje 
popis příhraničních regionů v předmětném trojmezí. Následuje tvorba databáze z oblasti realitního 
trhu a z oblasti vybavenosti obcí, což je považováno za znak regionálního rozvoje. Vyhodnocení je 
provedeno na úrovni jednotlivých příhraničních regionů z pohledu převládající vybavenosti obcí a 
dále z pohledu průměrné vybavenosti samotných bytových jednotek. Dále byla hodnocena 
vybavenost obcí, přičemž váhy jednotlivých faktorů jsou přiděleny na základě odpovědí respondentů 
z dotazníkového šetření. Samotný vliv regionálního rozvoje je zkoumán na základě rozvoje bytové 
výstavby v kontextu zjištěných investic do regionálního rozvoje v daných oblastech.  

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Cílem práce bylo analyzovat vybraný segment realitního trhu a analyzovat bytový rozvoj 
v příhraničním regionu ve zvoleném trojmezí, což je prezentováno několika, především nepřímými 
analýzami. Práce postrádá definici použité metodologie využité při vyhodnocení dat. Metodologie 
sběru dat je popsána dostatečně. Práce obsahuje řadu terminologických nepřesností, což souvisí s 
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použitými zdroji, které jsou převážně internetové, navíc není uvedena autorova bakalářská práce, 
na kterou se odkazuje. Některé tabulky jsou prezentovány jako získaná data, přestože se jedná o 
jejich statistickou intepretaci. Po odborné a jazykové stránce je práce na ne příliš vysoké úrovni a 
působí poněkud nesourodě. Přesto cíl práce byl naplněn a práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum:  Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


