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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Cenová mapa rodinných domů typu bungalov 
Jméno autora: Bc. Kateřina Kotrčová 
Typ práce: diplomová 
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 náročnější 
 
Dle zadání měla diplomová práce obsáhnout základní pojmy a metody tržního oceňování nemovitých věcí a charakterizovat 
podklady k oceňování nemovitých věcí. Cílem práce bylo zpracovat analýza trhu s nemovitými věcmi a provést ocenění 
rodinného domu v jednotlivých krajích ČR. 

 

Splnění zadání splněno 
 

V teoretické části diplomové práce studentka shrnula teorii, která se váže k oceňování nemovitých věcí a především 
metodám oceňování nemovitých věcí. Teoretická část je zpracována komplexně, zahrnuje i přehled dostupných cenových 
map nemovitostí. 
V analytické části diplomové práce je uvedena podrobná analýza trhu s nemovitými věcmi v ČR.  
Aplikační část diplomové práce spočívá ve stanovení tržní hodnoty nemovité věci – jednopodlažního rodinného domu. 
Diplomantka pro stanovení objektivní tržní hodnoty využila nákladový a porovnávací způsob, když oceňovaný „modelový“ 
rodinný dům umisťovala do jednotlivých krajů ČR. Tímto postupem získala objektivní tržní hodnoty rodinného domu, které 
odrážely lokalitu. Vstupem pro aplikaci porovnávací metody byla diplomantkou nasbíraná data v období únor až listopad 
roku 2021. Na základě výsledků ocenění diplomantka sestavila orientační cenovou mapu, pro jednotlivé kraje vždy ve formě 
intervalu tržních hodnot. Výsledky odpovídají závěrům analýzy trhu s nemovitými věcmi.  
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 A - výborně 
 
Diplomová práce je zpracována na vynikající úrovni, jednotlivé části na sebe logicky navazují a rozvíjejí řešenou 
problematiku. Studentka při zpracování využila znalosti získané v rámci studia a konzultací, dále z odborné literatury.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální úrovni nemám připomínky, práce je pěkně a přehledně graficky zpracována.  
Rozsah práce překračuje požadavky na diplomovou práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Studentka využila 6 českých monografií, legislativu a velké množství 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 nejen u odborné, ale i u 
laické veřejnosti. Přináší přehled o tržní hodnotě běžně obchodovaných nemovitých věcí v rámci celé ČR. 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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