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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Oceňování nemovitých věcí 
Jméno autora: Markéta Syrová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Dle zadání ze dne 22.2.2017 má bakalářská práce obsahovat vymezení základních pojmů, základní způsoby oceňování 
nemovitých věcí a aplikaci metod oceňování na konkrétní nemovitou věc. 
 

Splnění zadání splněno 
 

V teoretické části bakalářské práce studentka vymezila základní pojmy používané při oceňování nemovitých věcí. Navázala 
popisem metod tržního oceňování – porovnávací, nákladové a výnosové metody. V rámci porovnávací metody se podrobně 
zabývala zejména cenotvornými odlišnostmi, u metody nákladové pak životností a opotřebením konstrukcí a vybavení.  
V aplikační části práce studentka provedla odhad tržní hodnoty nemovité věci – zemědělské usedlosti – nákladovým a 
porovnávacím způsobem. Pro porovnání ocenila jednu z budov – rodinný dům – nákladovým přístupem podle oceňovacího 
předpisu. 
V závěru je uvedeno shrnutí a diskuse výsledků. 
Zadání bakalářské práce bylo splněno. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Studentka zvolila správný postup řešení a vhodné metody ocenění vybrané nemovité věci.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Práce je na obvyklé odborné úrovni. Vzhledem k tomu, že předmět Oceňování nemovitostí není součástí studijního plánu 
oboru Management a ekonomika ve stavebnictví, musela si studentka problematiku nastudovat samostatně a využít tak 
znalosti získané z odborné literatury. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
 
K formální a jazykové úrovni práce nemám připomínky, práce je srozumitelná, přehledná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Studentka pro zpracování bakalářské práce využila 5 českých monografií, legislativu a řadu internetových zdrojů, citace jsou 
uváděny. 
 

Další komentáře a hodnocení 

V tržním ocenění nákladovým způsobem (tab. 13 na str. 38 a v textu předcházejícím) chybí ocenění venkovních úprav 
(oplocení, přípojky, jímka kanalizace apod.) a studny. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Jedná se o kvalitně zpracovanou bakalářskou práci. Při obhajobě bakalářské práce by mohla studentka odpovědět 
na následující otázky: 

 

1. Jakou hodnotu by měla cena zjištěná (dle oceňovacího předpisu) rodinného domu při použití porovnávací 
metody (tzn. dle §34 a 35)?   Použila jste nákladové ocenění (str. 47 a dále), neboť se jedná o původní 
zemědělskou usedlost. Pokud by se jednalo o běžný rodinný dům, byl by v souladu s platnou vyhláškou 
použit porovnávací přístup (nákladový je předepsán pro rodinné domy s obestavěným prostorem větším 
než 1100 m3, oceňovaný RD má obestavěný prostor 809,74 m3). 

 

2. Jakým způsobem byste ocenila venkovní úpravy a studnu v tržním ocenění nákladovým způsobem? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 


