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K oponentuře byla předložena práce disertantky na uvedené téma. Práce je sepsána na 202 

stranách včetně titulního listu a seznamu literatury, je opatřena vazbou a nese datum  Brno, 

2015. Součástí práce je příloha o 7 stranách. 

Práci hodnotím podle čl. 45 Studijního a zkušebního řádu doktorského studijního programu: 

 

 

a) Aktuálnost tématu 

 

Trh s byty v České republice je velmi živý, je to dáno zejména vysokým podílem vlastnického 

bydlení. S tím jsou spojeny i vysoké nároky na oceňování bytů a na tento segment trhu je 

předložená práce zaměřena. Běžně používaná metodika oceňování bytových jednotek 

reflektuje technické řešení objektu spíše okrajově. Pokus disertantky o podrobnější analýzu 

vlivu technického řešení na cenu je tedy bezesporu přínosem pro oceňování a s ohledem na 

současnou praxi aktuální. 

 

 

b) Cíl disertace a jeho naplnění 

 

Cílem disertační práce je zjistit, zda existuje závislost vlivu materiálové skladby nových 

objektů na jejich tržní cenu i cenu stávajících nemovitých věcí v dané lokalitě a zda má nová 

výstavba jednotek v lokalitě vliv na cenu stávajících jednotek. V další části úvodu je toto 

obecné zadání zúženo tak, že objektem se rozumí bytová jednotka a lokalitou město Brno. 

Podle mého názoru byl cíl práce splněn pouze částečně. V závěru práce jsou uvedena rozmezí 

indexů vyjadřujících vliv materiálové základny u bytů v různých velikostních kategoriích a 

oblastech města Brna, intervaly indexů jsou však tak široké, že je otázkou, zda materiálová 

základna je významným faktorem ceny nemovitosti. Otázce vlivu nové výstavby na cenu 

stávajících jednotek je věnována pouze úvaha v závěru práce, jednoznačný závěr není 

formulován a návaznost úvahy na analýzu databáze rovněž není patrná. 

 

c) Postup řešení problému a výsledky disertace 

 

V úvodních statích autorka přináší vcelku slušnou rešerši k dané problematice, popisuje vnější 

ekonomické okolí a podrobně analyzuje právní prostředí. Kapitola 6.a 7. je pokusem o 

definici a vysvětlení pojmů, kde zejména v oblasti pojmů hodnota a cena autorka reflektuje 

současný terminologický zmatek daný mísením nekvalitních (otrockých) překladů 

mezinárodních standardů s českými právními normami. Nelze mít disertantce za zlé, že tento 

gordický uzel nerozpletla. Anglické value může být někdy hodnota, někdy cena, stejně tak 

jako v technické oblasti se mnohdy přeme o to, zda floor je podlaha nebo strop. Pokud 



zpracováváme materii v českém jazyce, pak doporučuji držet se českého významu slov, kdy 

hodnota je vlastností věci (poměřuje se v hodnotové analýze obvykle bodovou stupnicí 

v relaci k různým kriteriím – hodnota užitná, směnná, historická apod.) zatímco cena je 

vyjádřením hodnoty věci v jednotkách konkrétní měny (u nás zpravidla v Kč). Z toho 

vyplývá, že ve znalecké problematice oceňování nemovitostí bychom měli používat pouze 

termín cena, nikoliv hodnota. 

V kapitole 8 až 10 autorka popisuje přípravu analýzy, třídí byty podle stáří, velikosti, 

materiálové základny a oblasti, v níž se nacházejí. Vlastní řešení problému pak přináší 

kapitola 11, výsledky a závěry jsou shrnuty v kapitole 11 a 12. Metodický postup je tedy 

logický a správný. Výsledky se opírají o analýzu cca 1100 dat získaných z uskutečněných 

prodejů nemovitostí, nejsou však jednoznačně a přesvědčivě formulovány. Graf 11-1 budí 

pochybnosti (obvykle jsou realizované ceny nižší než ceny nabídkové). V závěru je uveden 

příklad použití výsledku ve znalecké praxi, pro demonstraci metody by však měla být u 

koeficientů K5 a K6 uvedena jejich konstrukce s odkazem na tabulky v kap. 11 nebo 12. 

 

 

 

d) Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

 

Předložená disertační práce je významná jako první krok k přesnějším metodám oceňování 

nemovitých věcí s ohledem na jejich stavební provedení. Pro znaleckou praxi a pro činnost 

realitních kanceláří by bylo nutno jednoznačněji formulovat závěry použitelné pro znaleckou 

praxi, případně doplnit metodický návod s přehlednou tabulkou pro stanovení koeficientů K5 

a K6 použitých ve vzorovém příkladu. Práce najde uplatnění i v pedagogickém procesu, kde 

názorně ukazuje, jak lze využít statisticky získaných a hodnocených dat k precizování 

oceňovacích metod.  

 

e) Formální úprava a jazyková úroveň 

 

Po formální stránce je práce přehledně a logicky uspořádaná, je opatřena stránkovaným 

obsahem, má závěr, přehled názvosloví a definic, seznam použité i vlastní literatury a stručné 

resumé v angličtině. 

Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, vyjadřování je srozumitelné, gramaticky 

správné.  

 

 

Závěr: 

Předložená disertační práce má dobrou odbornou úroveň a její téma je aktuální. Výsledky 

nejsou přesvědčivě formulovány tak, aby byly bez dalšího dobře použitelné v praxi. 

 

Předloženou disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě. 

 

 

 

V Brně 22.12.2015     Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc 


