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Úkolem diplomové práce Bc. Martiny Beránkové je' dle zaďáni, provést ana|ýzu cen na trhu
s nemovitostmi. V úvodní části diplomové práce si diplomantka klade za cíl ,,nastínit
problematiku zjištění cen a rozdílů mezi cenami na trhu s nemovitostmi...". Za tímto účelem
jsou v první ěásti diplomové ptáce definovány základni pojmy vztahující se jak k oceňování, tak
kceně a hodnotě obecně. Zde je však nutno upozornit na někdy nevhodně zvolené definice
pojmů, resp. jejich výklad (např' na str. 15 je pojem ,,hodnota" majetku vykládán' ato bez
náležitého zdůvodnění, jen v souvislosti s pozemky). Dále se diplomová práce zabývá trhem
s nemovitostmi.

Podstatná část diplomové práce je věnována oceňování, a to jak jeho právnímu rámci, tak
způsobům (metodám) určování cen a hodnot nemovitostí. Zde však diplomantka poněkud tápe a
v některých pasážích popírá v úvodu uvedené definice. Nedůslednost se také projevuje v popisu
jednotlivých metod a jejich výpočtů (např. str. 38).

,,V praktické části" diplomové ptáce je provedeno ocenění konkrétní nemovitosti' a to dle
cenového předpisu' tozpočtováním, porovnávacím způsobem apod., a to simulovaně s filzným
opotřebením. PouŽité postupy v jednotlivých metodách určení ceny jsou však v diplomové práci
nedostatečně vysvětleny' a proto někdy působí nepřesvědčivě (např. v rámci porovnávací metody
úprava 

''ceny 
na informaění zdroj" ve výši 0,99 - str.79, nebo použití koeficientu prodejnosti při

urěení věcné hodnoty staveb zapoužití cenového předpisu).

Diplomová práceje z hlediska metodologického a systémového členěna poměrně dobře, ale po
gramatické stránce trpí mnoŽstvím chyb' začasto takových, že mění obsah a význam
jednotlivých vět (před předáním práce by bývalo bylo vhodné provést důslednou korekturu
textu)' Grafická úroveň diplomové práceje průměrně dobrá.

Závěrem lze konstatovat, že se diplomantka se zadaným tématem vypořádala vcelku dobře a
pr okéna|a základní znal o sti daného tématu.

V souvislosti s pojmy' jejíchž definice jsou uvedeny v diplomové práci' by bylo vhodné osvětlit,
zda diplomantka shledala nějaké rozdily, případně jaké, mezi pojmy ''cena oblyklá", ,,tržní
hodnota", )'ceÍIa obecná" a ',obchodovatelná cena" a jak si vykládá velmi často frekventovaný, a
to i v soudní praxi, pojem ,,tržní cena". V souvislosti s výkladem pojmu ''cena obvyklá"
uvedeným v diplomové práci by bylo vhodné blíŽe specifikovat, resp. ozřejmit ekonomické vlivy
mající dopad na cenu obr,yklou. Také pojem ,,výchozí cena" by si zasloužil podrobnější výklad,
zvláště pak v souvislosti s, v diplomové práci v této souvislosti uvedeného' vliw opotřebení
staveb. Také pojmy ,,objektivni", ,,zbytková" a ,,ekonomická" životnost by si zasloužily
podrobnější výklad.
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