
Oponentní posudek doktorské dizertační práce 

Disertant: Ing. Klára Schenková 

Téma: Posouzení vlivu materiálové skladby nových objektů na jejich tržní 

cenu i cenu stávajících nemovitostí v dané lokalitě 

Obor: 3917V001 Soudní inženýrství 

Oponent: Ing. Karel Abraham 

 

K oponentuře byla předložená dizertační práce dizertantky na výše uvedené té-

ma. Práce obsahuje titulní list, zadání dizertační práce, 186 stran textu včetně 

prohlášení, obsahu, úvodních předpokladů a cíle práce a vysvětlení základních 

pojmů. Dále pak 17 stran popisu osobního přínosu doktoranda, seznamu vlast-

ních prací, seznamu použité literatury, seznamu zkratek a značek, seznamu tabu-

lek a seznamu grafů, obrázků a příloh a závěrečnou přílohu modelového příkla-

du, vzorového ocenění o 7 stranách. Práce je opatřena vazbou a má uvedené da-

tum roku 2015. 

Práce je hodnocena podle čl. 45 Studijního a zkušebního řádu doktorského stu-

dijního programu. 

a) aktuálnost tématu 

Předložená dizertační práce je zaměřena na stanovení míry vlivu materiálové 

skladby bytových objektů na jejich cenu, resp. hodnotu. 

Práce vychází z logického předpokladu, že materiálová skladba má vliv, jako je-

den z předpokladů na výslednou hodnotu stavby. Samozřejmě že k tomuto vlivu 

přistupuje i novost stavby, její situování a vliv nové výstavby ovlivňuje i zástav-

bu stávající. 

Jako cíl této práce bylo stanovení míry vlivu materiálové skladby na jejich tržní 

cenu.  

b) cíl disertace a jeho naplnění 

Dizertantka provedla v prvé řadě rešerši odborných publikací a prací. Dále se 

pak zabývala historií a rozvojem bydlení od dávnějších dob až po současnost, 

financováním bydlení a rozvojem hypoték.  

Definovala podle práva věc, nemovitost i nemovitou věc, cenu i hodnotu a de-

tailněji se pak zabývala jednotlivými pojmy z hlediska nemovitých věcí a cen. 

Dále pak konstatovala, že se bude zabývat pouze oceněním jednotek v Brně. 

Těmi se zabývala nejprve z pohledu cenového předpisu a to z pozice cen z po-

rovnání. K tomu provedla přepis příslušné části tohoto předpisu. 

Následně provedla popis stanovení věcné hodnoty, výnosové hodnoty a popis 

oceňování v zahraničí. Popsala i získávání vstupních dat pro oceňování s použi-



tím určitých databází, cenových map, resp. realitní inzerce. 

V další kapitole provedla popis materiálové sklady bytových domů z hlediska 

nosných konstrukcí bytových domů, popsala rozdělení bytových domů podle 

energetické náročnosti a dokladovala příklady jednotlivých typů. 

Pro bližší vymezení pak zvolila Brno. Popsala město jako celek, jeho rozdělení 

do jednotlivých územních částí a jejich podrobnější popis. 

V další části pak dizertantka přešla k vlastnímu technickému řešení námětu své 

práce. 

Popsala obchodování s byty rozděleně v čase rozděleném do 4 etap: do r. 2007, 

pro léta 2008 – 2011, 2012 – pololetí 2015 a prognózu budoucího období. 

Podle cenového předpisu pak rozdělila město do 5 oblastí a byty podle velikosti 

do 3 velikostních skupin. Dále rozdělila objekty podle materiálové skladby a stá-

ří a technického stavu domů. 

V těchto kritériích pak provedla hodnocení.  

Návrh tématu dizertační práce proto lze považovat za velmi vhodný.    

c) postup řešení problému a výsledky disertace 

Postup dizertantky s řešením práce je možné považovat za správný, i když úkol, 

zvláště v úvodních oddílech 1 – 7, t.j. ve vstupních a teoretických částech pojala 

značně obšírně. 

Způsob rozdělení práce zvoleného detailu, t.j. bytových jednotek, pak stanovila 

velmi dobře. Její rozdělení podle materiálové skladby, kterou si stanovila, podle 

oblastního situování a velikosti jednotek je správný.  

Výsledky, ke kterým dizertantka dospěla, jsou zajímavé a v zásadě potvrzu-

jí skutečný stav. Tímto hodnocením a vzájemným srovnáváním vytvořila 

rozsáhlou databázi cen, vazeb mezi nimi, srovnání variant a ve skutečnosti 

relativní srovnání, že rozdělení oblastí z cenového hlediska je přiměřené a 

že materiálové rozlišení je taktéž správné. Tím je míněno srovnání v ceno-

vém předpise, které však variantně odpovídá i bázi obvyklých cen.    

d) význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

Předložená dizertační práce je velmi vhodným materiálem ke studiu, ev. dalšímu 

zkoumání a konzultování s orgány, které tvoří a ovlivňují cenovou tvorbu této 

oblasti obchodu.  

Dizertační práce je zpracovaná na dobré úrovni, komplexně, zodpovědně a pře-

hledně, že její další využití lze doporučit i při výuce a ev. rozvoji vědního 

zkoumání.  

 

 



e) formální a jazyková úprava 

Po formální stránce má práce vysokou úroveň. Je přehledná, logicky uspořáda-

ná, opatřená všemi náležitostmi jako je obsah, vysvětlivky zkratek, obsahuje 

spousty grafických znázornění provedených propočtů, obsahuje potřebnou přílo-

hovou část, zpracovanou dizertantkou a obsahuje závěr. 

Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, vyjadřování je srozumitel-

né, gramaticky správné.  

Závěr: 

Předložená dizertační práce má zajímavé téma, je perfektně zpracovaná, zvolené 

téma je aktuální, konkrétně zaměřené a vykazuje jednoznačné, nové a správné 

závěry.  

Předloženou dizertační práci doporučuji přijmout k obhajobě.  

 

V Brně 21. prosince 2015                                         

         Ing. Karel Abraham 


