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Bakalářská práce ,,Druhy cen na trhu s nemovitostmio' Jaroslava Chytila má byt zatněŤena na
osvětlení problematiky ,,druhů cen" na trhu s nemovitostmi.
V úvodu práce jsou autorem shrnuta východiska a cile bakalářské práce, které však dle mého
nálzoru ne vždy zcela korespondují se zaďánim bakalářské práce,které zní,,Druhy cen na trhu
s nemovitostmi", zatím co autor si za cíl, dle úvodu, klade ,,ocenit vybranou nemovitou věc".
V úvodní části autor vysvětluje základni pojmy. S některými z těchto pojmů následně
v bakalářské práci pracuje. Rámcově jsou zde vysvětleny pojmy jako nemovitost, resp.
nemovitá věc, provedeno je, byt' značně chaoticky, rozčlenění nemovitostí (přesněji staveb a
pozemkŮ) na jednotlivé druhy, přičemž kriteriem je dle bakalářské práce účel, k jakému byly
stavby postaveny (současně se zde však hovoří i o pozemcích, které jsou rozčleněny mj. na
stavební a současně komerční (?)). Dále je v této části bakalářské práce podán výklad pojmů
cena a hodnota, a to včetně vztahu mezi těmito pojmy.
Ve třetí, znaěně minimalistické části se autor zabývávývojem ceny stavby v čase.
V následující části jsou definovány ,,ceny na trhu s nemovitostmi". Definice jsou převzaty
z odbomé literatury, nicméně použití jejich doslovných citací ne vžďy reflektuje souěasný
stav. Například v definici ceny zjištěné autor, stejně jako původní zdtoj, který však je z roku
2004, odkazuje na deset let staré, dnes již neplatné cenové předpisy. Také výběr cen
zahmutých do této kapitoly je diskutabilní, nicméně možný.
V 5. kapitole jsou uvedeny metody oceňování nemovitostí. Jedná se opět o citace odborné
literatury, atobez dalšího vlastního komentáře. Nelze tedy jednoznačně posoudit, zdaautor
bakalářské práce v některých pojmech poněkud tápe.
Kapitola šestá je věnována vlivům, především právní povahy, na cenu nemovitostí
(nemovitých věcí). Tato část bakalářské práce je zpracována vcelku dobře, ale u řady pojmů
chybí konsekvent ve vztahu k tématu bakalářské ptáce, kterým jsou ceny nemovitostí na trhu.
Podobná situace je i v případě sedmé kapitoly - ,,Daně týkajíci se nemovitostí".
V praktické části bakalářské práce autor provedl ocenění konkrétního rodinného domu a
pozemkŮ, kdy určiljejich pořizovací cenu, reprodukční cenu, věcnou hodnotu atržníhodnotu.
Celkově hodnotit bakalářskou práci jako průměrně dobrou, která se však v některých pasážich
odchyluje odzadaného tématu, a to na úkor zaďání.

Práce je z hlediska metodologického a systémového členěna méně přehledně. Po striánce
jazykové a gramatické se jedná o vcelku dobře zpracovanou bakalářskou práci.
Při obhajobě bakalářské práce by bylo vhodné:

precizovat vysvětlení pojmŮ nemovitá věc, stavba a právo stavby dle NOZ;
vysvětlit, podle jakých kriterií je provedeno rozčlenění staveb a pozemků v části 2.2, a
alespoň některé z nich definovat, a to s uvedením zdroje definic;
doplnit třetí kapitolu o způsoby určení opotřebení staveb;

vlastními slovy definovat, resp. charakterizovat základni
oceňování nemovitostí.
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