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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 

 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Dle zadání má diplomová práce obsáhnout problematiku realitního trhu, oceňování a financování nemovitých věcí. Cílem 
práce má být analýza realitního trhu v Praze – segmentu novostaveb a rozestavěných bytových jednotek. Dále měl být 
zpracován investiční záměr pořízení bytové jednotky za účelem pronájmu a vypočtena návratnost této investice. 

 

Splnění zadání splněno 
 

V teoretické části diplomové práce studentka shrnula teorii, která se váže k realitnímu trhu a metodám oceňování 
nemovitých věcí. Navázala přehledem způsobů financování nemovitých věcí z cizích zdrojů (leasing, úvěr). Teoretická část je 
zpracována komplexně. 
V analytické části diplomové práce je uvedena analýza trhu s bytovými jednotkami v novostavbách pro jednotlivé správní 
obvody Prahy za období březen až září 2020. Diplomantka se zabývala vlivem lokality, dispozice, umístění v rámci domu a 
stupněm dokončení bytové jednotky na jednotkovou cenu.  
Aplikační část diplomové práce spočívá ve výběru bytové jednotky a způsobu jejího financování. Porovnávací metodou je 
stanoveno dosažitelné nájemné z bytové jednotky. Výsledkem je výpočet doby návratnosti investice do bytové jednotky.    
Zadání bylo splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Studentka byla při řešení aktivní, podrobně prostudovala dostupné zdroje, řešení průběžně konzultovala. Studentka 
prokázala, že je schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Diplomová práce je zpracována na dobré úrovni, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Studentka při zpracování využila 
znalosti získané v rámci studia a konzultací, dále z odborné literatury.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
K formální úrovni nemám připomínky, práce je pěkně graficky zpracována. K jazykové úrovni se nemohu vyjádřit, protože je 
práce zpracována ve slovenském jazyce. 
Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Studentka využila 3 české monografie a řadu internetových zdrojů. Citace jsou označeny. 
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Další komentáře a hodnocení 
 
Nejsou 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Jedná se o kvalitně zpracovanou diplomovou práci, která může najít své uplatnění v praxi při zvažování investice 
do bytových jednotek za účelem pronájmu.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky pro diskusi při obhajobě: 

1) V práci jste se zabývala dopadem lokality, dispozice, umístění v rámci domu a stupněm dokončení bytové 
jednotky na jednotkovou cenu. Jaký vliv na cenu bytových jednotek má dostupnost MHD, parkování, 
občanská vybavenost? 

2) Jak dle Vašeho názoru ovlivnila pandemie trh s bytovými jednotkami?  
 
 
 
 
Datum: 27.1.2021     Podpis: 
 
                                                                                                                      prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. 


