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Diplomová práce,,Druhy cen na trhu s nemovitostmi" se zabývá problematikou si-
tuace na trhu s nemovitostmi České republiky, resp. škálou cen' které se v rámci trhu
s nemovitostmi vys$rtuj í.

Cílem práce bylo získání přehledu jak v oblasti existence ruzných druhů cen na trhu
s nemovitostmi' tak i v oblasti realizaěnich cen ve stavebnictví. Práce ve své podstatě

měla poslgrtnout široké veřejnosti souhrnné informace o variabilnosti možných ceno

které se ve skutečnosti mohou qýznamně lišit. Je ňejmé, že tato problematika je po-
měrně náročná a vyŽaduje určitou praxi, ato zejména v oblasti worby cen obvyklých.
Pro zpracování v rozsahu diplomové práce je poměrně rozsáthlá.

V úvodu práce se diplomantka soustředila na vymezení pojmů, kÍeré umožňují čita-
teli základní orientaci v dané problematiceo vč. objasnění systému zatÍiďovění staveb,
subjektu působících na trhu s nemovitostmi a obecně i vztahy na trhu s nemovitostmi.
V této části se diplomantka snažila popsat i jednotlivé druhy cen, které na trhu
s nemovitostmi existují. Pravdou je, že i v samotné praxi se někdy definice jednotli-
vych druhů cen liší v závislosti na názorech jejich Mtrců.

Vteoretické ěásti se pak diplomantka zabývala problematikou oceňovrání nemovi-
tostí' resp. jednotlivymi metodami a jejich pouŽitelností při oceňování staveb i pozem-
ků.

Praktickou část pak tvoří případová sfudie zabývající se analýzou tvorby cen v jed-
notlivých stádiích existence stavby, kterou je rodinný dům v k.ú. Staré Město nad Me-
tují.

Diplomantka se ve své práci osvěděila jak svojí schopností sestavení rozsráhlých
souboru ďat a informací, tak i jejich zpracovráním v přehlednou publikaci. Je pravdě-
podobné, Že phpodrobnějším zaměření se na širší spektrum trhuo by tato ptáce našla i
uplatnění v praxi' zejménapak v oblasti realitní činnosti. Pokud došlo v některych čás-
tech diplomové práce k částečnému odchýlení od vlastního zadÍn| bylo to z důvodu
posfupného aktivního zpracováviní dostupných dat. Určité nesrormalosti v definicích a
qýkladech ruzných druhů cen plynou především z krátké praxe diplomantky a určité
nepřehlednosti v dosfupných literaturách.

Celkově lze hodnotit diplomovou práci za vyhovující, splňující představy zaďavate-
le a můŽe se stiít i souborným přehledem podmínek uplatňovaných v oblasti trhu s ne-
movitostmi.

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