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Diplomová práce ,,Cenová tvorba pÍi dražbách nemovitého majetkuo' se zabývá pro-
blematikou sifuace na trhu s nemovitostmi České republiky, resp. tvorbou cen ve spoji-
tosti s rcalizacíprodeje nemovitého majetku formou draŽby.

Cílem práce bylo získiání přehledu jak v oblasti obecné tvorby cen, tak i v oblasti
vlastních &ažeb přípustných na území České republiky, vč. dokumentaceo která celý
draŽební proces prováni. Práce ve své podstatě měla poskýnout široké veřejnosti sou-
hÍnné informace o metodách uplatňovaných při tvorbě cen. Je zšejmé, že tato proble-
matika je poměrně niíročná a vyžaduje určitou praxi, ato zejména v oblasti tvorby cen
obvyklých.Pro zpracování v rozsahu diplomové práce je poměrně rozsáhlá.

V úvodu práce se diplomantka soustředila na vymezení pojmů, kÍeré umoŽňují čita-
teli zakladní orientaci v dané problematice. Posfupně objasnila moŽné způsoby nabytí
majetku, druhy draŽeb a problematiku spojenou s jejich pruběhem. V neposlední řadě
se dotkla i problematiky spojené se závadami majetku, které mohou mít vliv na celko-
qf vysledek dražby.

V teoretické části se pak diplomantka zabývala problematikou cenové tvorby, resp.
metodami používanými při tvorbě cen v dané oblasti. Uvedeny zde jsou i statistické
údaje ýkající se dražeb nainemí Ceské republiky.

Praktickou část pak tvoří případová studie, zabývajicí se cenou bytové jednotky'
u které došlo k realizaci skutečné dražby. Do práce j" pak zaŤazena i dokumentace ty-
kající se dražby.

Diplomantka se ve své práci osvědčila jak svojí schopností sestavení rozsáhlých
souboru dat a informací, tak i jejich zpracováním v přehlednou publikaci. Je pravdě-
podobné, že při podrobnějším zaměření se na širší spektrum trhu, by tato práce našla i
uplatnění v praxi, zejménapak v oblasti realitní činnosti. Pokud došlo v některych čás-
tech diplomové práce k častečnému odchýlení od vlastního zadéni, bylo to z důvodu
postupného aktivního zpracov áváni dosfupných dat.

Celkově lze hodnotit diplomovou práci za vyhovující, splňující představy zadavate-
le a může se stát i souborným přehledem podmínek uplatňovaných v oblasti &ažeb.

Diplomantka pracovala velmi dobře, samostatně a odpovědně, výsledek jeji práce
má velmi dobrou odbornou úroveň.
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