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OPONENTNÍ POSUDEK 
 

Disertační práce: Ing. Robert Černocký 

 

Na téma:  OCEŇOVÁNÍ STAVEB 
POŠKOZENÝCH, NEPOVOLENÝCH 
A NEOPRÁVNĚNÝCH 

 
VALUATION OF DAMAGED, UNLICENSED AND 
UNAUTHORIZED BUILDINGS 

 
 

1 Úvod 
Oponentní posudek doktorské disertační práce Ing. Roberta Černockého je zpracován na základě 

žádosti o převzetí funkce oponenta doktorské disertační práce, zaslané ředitelem Ústavu soudního 
inženýrství VUT v Brně, panem doc. Ing. Alešem Vémolou, Ph.D. a na základě jmenování členem 
komise pro obhajobu doktorské disertační práce Ing. Roberta Černockého č. j. 138/61930/2016-F 
z 3. března 2016. 

Předložená disertační práce byla zpracována na Ústavu soudního inženýrství, Vysokého učení 
technického v Brně ve studijním programu P3917 Soudní inženýrství, studijním oboru 3917V001 
Soudní inženýrství. 

Přeložená práce Ing. Roberta Černockého je psaná v českém jazyce a jako celek působí 
sofistikovaným až minuciózním dílem o celkově 174 stranách textu + 5 stran příloh. Práce je velmi 
bohatě a vhodně doplněného fotografiemi, obrázky, vývojovými diagramy a tabulkami, přičemž 
disertant čerpal z široké nabídky literatury včetně hodnotných titulů vlastních publikovaných prací. 

Práce je členěna do jedenácti kapitol popisující předmětnou problematiku plus pět doplňkových 
hlavních kapitol. Vše je velmi bohatě a přehledně členěno až do čtvrté úrovně. Tímto se práce i přes 
poměrně velký rozsah se širokým záběrem stává velmi dobře přehlednou se snadnou orientací. Vesměs, 
až na ojedinělé výjimky, jsou dodrženy také typografické požadavky na psaní technických textů; 
zanedbatelné nedostatky v žádném případě nejsou na závadu technické práce. 

Součástí disertační práce jsou teze v rozsahu 29 stran. 
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2 Aktuálnost tématu disertační práce 
Téma předmětné disertační práce Ing. Roberta Černockého je možno pokládat za velmi aktuální, 

ale především také za velmi prospěšné a potřebné, zejména z pohledu vývoje ve stavebnictví v České 
republice. Protože tento vývoj produkuje značné množství vad, poruch a celkově nekvality provedení, 
vyvstává potřeba obchodovat s nedokončenými anebo poškozenými a  nedostavěnými nemovitostmi. 
Tato skutečnost generuje potřebu ocenění takovýchto staveb, ke kterým se přidávají i stavby realizované 
bez řádného stavebního povolení, tedy stavby neoprávněné. 

Protože ne vždy si znalecká praxe dovede správně s touto problematikou poradit, je toto téma 
nanejvýš aktuální a stanovení jednotných pravidel nutností. 

3 Posouzení splnění cíle práce 
Cíle práce spolu s formulací řešeného problému je formulován v kapitole 3 na straně 36. 

Disertant uvádí, že „Cílem disertační práce je shrnout současný stav oceňování staveb poškozených, 
nepovolených a neoprávněných, definovat problémový stav k jednotlivým správním oblastem, kde 
znalecký posudek je rozhodujícím důkazním prostředkem a doporučit vhodný postup oceňování těchto 
staveb tak, aby bylo minimalizováno riziko podání nesprávného znaleckého posudku“. 

Po prostudování předložené disertační práce oponent konstatuje, že vytýčený cíl práce, který je 
dále v kapitole 3 konkretizován, byl disertantem beze zbytku splněn a  to velmi precizně. 

Práce obsahuje podrobný rozbor s cennou analýzou právních podkladů spolu s výčtem hlavních 
metod užívaných pro oceňování nemovitostí. Následně je v dalších kapitolách navržen postup, který se 
dá nazvat „znaleckými standardy“ pro oblast oceňování poškozených, nepovolených a neoprávněných 
staveb. Disertantem zvolený postup k řešení problematiky je vhodný. 

4 Podíl doktoranda 
Řešení klíčové problematiky předchází přehled (rešerši) současného stavu oceňování 

nemovitostí a předkládá definici, co je považováno za stavby poškozené, nepovolené a neoprávněné. 

Je otázkou, zda je nezbytně nutné opisovat v disertační práci znění vybraných částí zákonů, jak 
je uvedeno v kapitole 5 a  zda se tento obsáhlý výpis (který je dostupný z veřejných zdrojů) nemůže 
nahradit odkazy anebo tabulkou. 

Velký přínos má naopak závěr práce v kapitole 9 a  10, kde jsou obsaženy navržené postupy 
formou standardů pro znalecké použití v praxi spolu s příklady. 

5 Význam pro praxi a  rozvoj vědního oboru 
Disertační práce má jednoznačně velký sjednocující význam pro praxi v oboru oceňování 

nemovitostí a to oceňování staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných. Kromě praktického 
přínosu, který se dá považovat za prvořadý, najde tato práce uplatnění v oblasti vzdělávání znalců; 
oponent doporučuje zvážit přepracování této práce do knižní podoby a  vydat tuto problematiku formou 
monografie, která by sloužila jako učební pomůcka a  tím dále rozvíjela vědní obor Soudní inženýrství. 

6 Formální úprava a jazyková úroveň 
Přeložená práce Ing. Roberta Černockého je psaná v českém jazyce a jako celek působí 

sofistikovaným až minuciózním dílem o celkově 174 stranách textu + 5 stran příloh. Práce je velmi 
bohatě a vhodně doplněného fotografiemi, obrázky, vývojovými diagramy a tabulkami, přičemž 
disertant čerpal z široké nabídky literatury včetně hodnotných titulů vlastních publikovaných prací. 
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Práce je členěna do jedenácti kapitol popisující předmětnou problematiku plus pět doplňkových 
hlavních kapitol. Vše je velmi bohatě a přehledně členěno až do čtvrté úrovně. Tímto se práce i přes 
poměrně velký rozsah se širokým záběrem stává velmi dobře přehlednou se snadnou orientací. Vesměs, 
až na ojedinělé výjimky, jsou dodrženy také typografické požadavky na psaní technických textů; 
zanedbatelné nedostatky v žádném případě nejsou na závadu technické práce. 

Připomínky, diskuze: 
1. V práci se uvádí na straně 20: „Na stav poškozených staveb může mít vliv několik složek, které 

ve svém důsledku zapříčiní ztrátu hodnoty stavby“. Jaké „další“ příčiny spadají do tohoto 
okruhu, kromě „fyzické opotřebování, funkční zastarávání, vady a poruchy staveb, 
nedokončenost staveb“? Spadají do této kategorie také přírodní katastrofy nebo poškození 
v důsledku teroristických ataků? 

2. Jaký je vztah (z pohledu výše ceny) mezi cenou reprodukční, škodou a  zhodnocením? Jak je 
možno (například různými metodami) stanovit poměr mezi škodou a zhodnocením? 
 

 

 

 

Závěr 

Postup řešené problematiky je možno pokládat za správný. Autor vychází ze současného stavu 
právních předpisů a rozvíjí vědní obor soudní inženýrství. 

Disertační práce Ing. Roberta Černockého splňuje požadavky, které jsou na ni po stránce 
obsahové i formální kladeny. Autor ve svém díle prokázal, že si osvojil principy vědecké práce a má 
tvůrčí schopnosti práce jak v teoretické, tak praktické rovině, proto 

 
doporučuji disertační práce k obhajobě. 

 

Předložené dílo opravňuje Ing. Roberta Černockého k tomu, aby předstoupil před komisi pro 
obhajobu disertační práce a po úspěšném vykonání obhajoby mu byl udělen titul doktor (Ph.D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 26. dubna 2016             Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. 


