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Diplomová práce ,,Vlivy působící na cenu obvyklou nemovitosti" se zabývá problematikou
odhadování ceny obvyklé na našem trhu s nemovitostmi, resp. vlivy, které mohou cenu

obvy,klou ovlivňovat.

Práce ve své podstatě měla poskytnout široké veřejnosti souhrnné informace nejen

o variabilnosti možných přístupů k Worbě cen, ale i o rozsáhlé škále možných vlivů majících
i sebemenší vliv na cenu. Je ďejmé, že 1a;to problematika je poměrně naročná a vyžaduje
určitou praxi, ato zejména v oblasti znalosti trhu a ve tvorbě obvyklých cen. Pro zpracování
v rozsahu diplomové práce jde o problematiku značně rozsáhlou.

V úvodu práce se diplomantka soustředila na vymezení pojmů, které mají čitateli umožnit
zÁldaďni orientaci v dané problematice, vč. objasnění druhů cen a metod. které vedou ke

správnému odhadu ceny obvyklé. V této části diplomantka popsala velmi obšírně ruzné typy
mažných vlivů, a to od globálního pohledu, až k podrobnostem fýkajících se konkrétních
nemovitostí. Pokud jde o vlivy platných právních předpisů je pochopitelné, že se diplomantka
podrobně nezabývala změnami, které nastaly od počátku roku 2014. PodstaLa práce vznikala
v době, kdy ještě nebyly známé přesné dopady zďlménanového občanského zákoníku na naši
.společnost.

Úkolem diplomantky bylo především osvětlit působení obecně platných vlivů na

obchodovatelnost růmých typů nemovitostí a ty následně osvětlit. Praktickou část tak tvoří
případová studie, kde diplomantka analyzovaLa použitelnost svYch závéŇ na řadě

nemovitostí, resp. bytů ve městech Havířov aKarviná.

Diplomantka se ve své práci osvědčila svojí schopností sesávení větších souboru dat a
informací. V praktické časti se zcela správně soustředila na trh s nemovitostmi v regionech,

které jsou jí z pohledu znalosti trhu blízké. Pokud došlo v někteqfch částech diplomové práce

k črásteěnému odchýlení od vlastního zadání, bylo to z důvodu postupného aktivního

zpr acov áv ání dostupných dat.

Celkově lze hodnotit diplomovou práci za vyhovující, splňující představy zadavatele. Prace

má velmi dobrou odbornou úroveň a z větší části ji lze doporučit pro praxi. Diplomantka
pracovala dobře, samostatně a odpovědně.

Při obhajobě diplomovépráce by bylo vhodné odpovědět na doplňující otázku:

1) Do jako míry může ovlivnit obchodovatelnost nemovitostí dražba.
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