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K oponentuře byla předložená disertační práce dizertanta na výše uvedené téma. 

Práce obsahuje titulní list, zadání dizertační práce, 243 stran textu včetně prohlá-

šení, obsahu a 5 příloh. Práce je opatřena vazbou a má uvedené datum rok 2015. 

Práce je hodnocena podle čl. 45 Studijního a zkušebního řádu doktorského stu-

dijního programu. 

a) aktuálnost tématu 

Zvolené téma je velmi zajímavé a aktuální. Kvalitu přístupu dizertanta ještě po-

vyšuji tím, že zvolil skutečnou existující jednu lokalitu, ve které srovnání prove-

dl. Konkrétně se jedná o Havlíčkův Brod a jako nemovitý majetek byty. 

b) cíl disertace a jeho naplnění 

Jako cíl si disertant zvolil posouzení vybraných znaků a jejich kvalitativních pá-

sem u jednotlivých indexů. Tyto vybrané znaky pak hodlá analyzovat a v přípa-

dě zjištěných rozporů navrhnout úpravy. Z časového hlediska zvolil období let 

2009 – 2014.  

V dalším textu pak dizertant provádí rozsáhlý popis teorie s přehledem právních 

předpisů, týkajících se řešené problematiky – jednotlivé zákony a vyhlášky, ná-

sledně pak základní pojmy a definice, přičemž nejvíce se dotýká a kvalifikuje 

pojmy, týkající se nemovitých věcí a cen. 

Dále se zabývá druhy vlastnictví, druhy nemovitého majetku, katastrálních poj-

mů a dalších. Tato obecná problematika je v dizertační práci značně rozsáhlá. 

V další části naznačuje způsoby oceňování v zahraničí, konkrétně Německo, 

Slovensko, Švýcarsko a Itálie a dotýká se standardizace a harmonizace v oceňo-

vání, metodik bank na území ČR a mezinárodních oceňovacích standardů. 

V dalším oddílu se pak věnuje konkrétnímu oceňování v České republice podle 

cenových předpisů postupně od r. 2002, konkrétně oceňování bytů, u kterých ja-

ko prvních bylo zavedeno oceňování porovnáním. 

Následně pak v náznaku popisuje rozdíl v porovnání podle oceňovacího předpi-

su a porovnání v tržním oceňování.  



U porovnání na bázi tržního přístupu konstatuje metodu přímého porovnání a 

nepřímého porovnání a dále pak metodu monokriteriální a multikriteriální.    

Porovnání pak popisuje s možností odborné rozvahy nebo pomocí indexu odliš-

nosti. Popisuje i t. zv. Klimešovu srovnávací metodiku. 

Pro doplnění pak provádí ještě rešerši některých prací na obdobné téma  

c) postup řešení problému a výsledky disertace 

Vlastní postup řešení problému začíná dizertant analýzou problémové situace, 

kde naznačuje existující problematiku rozdílnosti zjištěné ceny a tržní obvyklé 

hodnoty stanovené porovnáním, resp. obchodované ceny a konstatuje problémy, 

které z tohoto stavu vznikají. 

Dizertant konstatuje, že výběr nabídek přebíral z inzerce, ale že všechny byty 

prošel, avšak nakonec že se pro svoji práci rozhodl použít pouze ty případy, kte-

ré skutečně byly realizovány a jejichž cenu znal. K disposici že mu byla i data-

báze otce, který je znalcem.  

Vzhledem ke značnému rozsahu těchto bytů, které jsou obsahem souhrnných ta-

bulek, bych rád tomuto tvrzení věřil. 

Jedním z hlavních poslání práce je pak rozbor jednotlivých znaků vyhlášky pro 

výpočet zjištěné ceny porovnáním. Jedná se o znaky pro stanovení indexu trhu, 

indexu polohy a indexu konstrukce a vybavení. 

Tyto znaky popisuje podle znění vyhlášky v jejich jednotlivých modifikacích a 

shrnuje je do tabulek, které zpracoval k porovnání odlišností v létech 2009 – 

2014. 

Jednotlivé znaky pak postupuje podrobnému rozboru, v němž propočítává jed-

notlivé rozdíly a to finančně i procentně a u některých – vybraných navrhuje je-

jich nové třídění a ohodnocení.   

V závěrečných tabulkových souhrnech jednotlivých let srovnává cenové rozdíly 

jednotlivých bytů – cenu kupní s cenou zjištěnou. Je zajímavé, že cenové rozdíly 

jsou jen minimální. Samozřejmě by tomu tak mělo být. Nezbývá, než tomuto 

tvrzení a práci uvěřit. 

d) význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Předložená disertační práce je velmi vhodným materiálem k dalšímu rozboru, 

zkoumání a konzultování. Dizertant na základě v práci uvedených rozborů zpra-

coval rozvrh nových hodnot jednotlivých znaků a dokonce i jejich roztřídění 

v některých případech do více kvalitativních pásem.   

Aby bylo možné závěry považovat za správné a použitelné, bylo by pravděpo-

dobně vhodné nebo nutné doplnit tuto práci rozbory alespoň ze dvou dalších lo-

kalit.  

Malé srovnání dizertant provedl na základě 5 případů Žďáru nad Sázavou, a už 



tím prokazuje pravděpodobnost správnosti hodnocení v Havlíčkově Brodu a dá-

le provádí soupis výše zjištěných cen dalších okresních měst, avšak již bez srov-

nání se skutečnými kupními cenami.  

Je možné konstatovat, že dizertační práce je zpracovaná na velmi dobré úrovni, 

komplexně, zodpovědně a přehledně.   

e) formální a jazyková úprava 

Po formální stránce má práce vysokou úroveň. Je přehledná, logicky uspořáda-

ná, opatřená všemi náležitostmi, obsahuje grafická znázornění a obsahuje přílo-

hovou část, zpracovanou dizertantem a obsahuje i závěrečné shrnutí. 

Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, vyjadřování je srozumitel-

né, gramaticky správné. 

 

Závěr: 

Předložená disertační práce má zajímavé téma, je perfektně zpracovaná, zvolené 

téma je aktuální, konkrétně zaměřené a její závěry považuji za objektivní a 

správné.  

Předloženou dizertační práci doporučuji přijmout k obhajobě.  

 

V Brně 8. prosince 2015                                         

         Ing. Karel Abraham 


