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Název práce: Specifika trhu nemovitostí v Olomoucké m kraji  

Autor práce: Bc. Ond řej Suk 
Oponent práce: Ing. Zdenek Krejza, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 107 stran. Cílem práce bylo určit vlivy, které ovlivňují trh 

nemovitostí ve vybraném regionu a srovnání vybraného regionu v rámci celorepublikového 

měřítka. Výstupem práce měla být analýza trhu s nemovitostmi v Olomouckém kraji.   

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentá ř k bod ům 1. až 5.: 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, která je zpracována velmi podrobně na dané 

téma. Obsahuje řadu definic a statistických dat. Popisuje faktory resp. specifika trhu 

s nemovitostmi, které mají přímý či nepřímý vliv na cenu obvyklou nemovitostí, včetně vlivu 

nabídky a poptávky. Praktická část se bohužel zaměřila skoro výhradně pouze na analýzu 

makroekonomických a mikroekonomických dat zkoumaných regionů. Kapitoly popisující jednotlivé 

okresy a regiony Olomouckého kraje obsahují sice část s názvem Specifika trhu nemovitostí 

v okrese, avšak jedná se pouze o shrnutí informací o daném regionu a nejedná se o specifika 

definovaná v teoretické části. Pro získání potřebných informací by bylo nutné více analyzovat 

nabídku na trhu, údaje z ČSÚ v tomto případě se jeví jako nedostatečné.  

Práce je po formální, grafické a jazykové úrovni zpracována na velmi dobré úrovni, avšak 

v praktické části postrádám analýzu samotných vlivů/faktorů, které ovlivňují trh s nemovitostmi 

v daném regionu ve vazbě na teoretickou část práce, kde jsou definovány. Zadání práce je 

z tohoto důvodu splněno jen částečně.    
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Připomínky a dotazy k práci: 

Jelikož v praktické části postrádám samotnou analýzu vlivů/faktorů definovaných v teoretické části 

práce, doporučuji, aby diplomant při obhajobě analyzoval faktory popsané v teoretické části, aby 

se vyjádřil k tomu, které z faktorů lze identifikovat pro daný region na základě získaných informací 

a dat, a provedl případnou kvantifikaci těchto faktorů, případně určil pozitivitu či negativitu daného 

faktoru v kontextu obvyklé ceny nemovitostí. 

Závěr: 

Diplomovou práci s výhradou doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


