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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Situace na realitním trhu je stále aktuálním tématem úzce spojeným s praxí oceňování nemovitostí. V současné nejisté době, 

kdy na realitním trhu sice zaznamenáváme růst cen, ale zároveň se snažíme předjímat dopady celkového zpomalení 

ekonomiky, je kvalitně provedená analýza trhu velmi žádaná. Hlavní město je vhodnou volbou zejména z hlediska 

dostupnosti dat v omezeném časovém úseku, v němž byla analýza prováděna. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Studentka splnila cíle vytyčené v úvodu práce v potřebném rozsahu. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Jednotlivé kapitoly jsou logicky členěny, nejprve jsou vysvětleny základní pojmy realitního trhu, financování a oceňování 

nemovitostí, pak následuje samotná analýza nemovitostního trhu v Praze zaměřená na segment trhu s byty, dále je 

zpracována případová studie posouzení návratnosti investičního záměru - koupě bytu pro účely pronájmu.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Cílem práce bylo zpracovat analýzu realitního trhu v Praze se zaměřením na byty, vysvětlit laickému čtenáři základní pojmy 

spojené s realitním trhem a oceňováním nemovitostí a posoudit návratnost koupě bytu pro účely pronájmu. Jedná se o práci 

mapující současný stav v daném segmentu nemovitostního trhu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce vykazuje velmi dobrou formální úroveň, je srozumitelná, přehledně zpracovaná a vhodně doplněná grafy, vývojovými 

diagramy, grafickými přehledy  a tabulkami.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Studentka užívá aktuální zdroje z domácí akademické literatury, po formální stránce jsou citace v souladu se zaběhnutými 

zvyklostmi. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Pozitivně hodnotím grafickou stránku, studentka zdatně pracuje s tabulkami, grafy a vývojovými diagramy. Toto přispívá 

k celkové přehlednosti práce.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Otázka: 

Jaké jsou další náklady spojené s vlastnictvím bytu, které dle současné právní úpravy nelze převést na nájemce? 

Jaké výše mohou dosahovat? 

Dokončený byt předává developerská společnost kupujícímu obvykle nevybavený, například bez kuchyňské linky a 

jakéhokoli nábytku. Jaké je vybavení porovnávacích/srovnávacích bytů pro stanovení výše nájemného? Případně 

kde by se takováto nákladová částka ve vašem výpočtu objevila? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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