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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Pracoviště oponenta práce: Soukromý sektor 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo obecné pro hodnocení efektivnosti investice. Konkrétní zaměření práce na určitou investici a jednotlivé 
kroky postupu zpracování tématu si student zvolil sám. 

 
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. 
Téma bylo velmi důkladně a přehledně zpracováno se zaměřením na logický postup řešení práce. Zadání bylo splněno bez 
výhrad.  

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Řešení bylo metodicky správné s ohledem na získané znalosti v rámci studia.  

 
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. 
K zadání práce bylo přistoupeno metodicky správně, nicméně vzhledem ke stupni práce (diplomová), by bylo vhodnější 
přistoupit jinak k výběru nemovitosti na hodnocení investice. V práci zadává specifika nemovitosti investor, ale 
odborníkem by měl být student (zpracovatel) práce. Tedy on by měl doporučit investorovi, v jaké lokalitě hledat 
nemovitosti, jaké parametry objektu a pozemku mají následně vliv na cenu a hodnotu nemovitosti i případného pronájmu.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je formálně správně, je přehledně členěná a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Jazykově je 
práce s minimem chyb a bez výhrad. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Využití a výběr zdrojů hodnotím velmi pozitivně, z práce je patrné vysoké nasazení studenta, zejména při vyhledání 
podkladů ke zkoumaným nemovitostem. Zajistit podklady ze stavebního úřadu byl velmi dobrý krok. Některé úvahy by 
bylo vhodné ještě doplnit o konkrétní zdroj, např. v závěru práce student uvádí, že ceny nemovitostí v budoucnu porostou 
– bylo by dobré podložit přehledem vývoje cen nemovitostí apod. Ale jedná se jen o několik případů. Citace zdrojů jsou 
označeny. 
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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. 
Tato diplomová práce zpracovává téma jednoho konkrétního případu nemovitosti a investování, chybí zde možnost 
zobecnění a vyvození obecného vědeckého závěru. 

 
 
 
 
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. 
 
V rámci předložené diplomové práce student stanovil kritéria pro výběr nemovitosti, na základě kterých byly 
nalezeny pouze 2 nemovitosti k posouzení investice a v rámci práce byla hodnocena jedna z nich. Při tak malém 
vzorku by bylo vhodnější posoudit obě nemovitosti a v závěru práce vyhodnotit, zda je některá z nich vhodná 
k investici. Rozsah práce by se tím výrazně nezměnil a závěry práce by měly větší přidanou hodnotu.  
 
Otázky k obhajobě:  

1) Zkuste vymyslet podmínky této investice tak, aby investice do této vybrané nemovitosti byla efektivní (do 
30 let). 

2) Jak byste do hodnocení investice promítl předvídatelné a nepředvídatelné faktory, které ovlivňují cenu – 
ať už nemovitosti nebo cenu nájmu, který může investor v dané nemovitosti požadovat – viz kap. 3.1 a 3.2 
předložené práce?  

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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