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BP max

Definice problému 18 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 3 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 4 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 4 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Metodika práce 15 25

Popis metodiky práce 3 6

Metodika shromažďování dat 4 7

Metodika analýza dat 4 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 5

Výsledky řešení 11 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 2 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 4 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 3 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 2 6

Efektivní komunikace (formální úroveň) 13 25

Stylistika 2 5

Gramatika 3 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 3 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 2 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 5

                                                                             Bodové  hodnocení 57 100

Doporučení k obhajobě: ano                                             Hodnocení: dobře

V Ostravě 18. 5. 2014                                                                                       Ing. Pavlína Pawlasová

Práce je zaměřena na aktuální téma na trhu realit. V teoretické části jsou obsaženy také oblasti, jejich zařazení 

považuji za zbytečné a příliš zatěžující čtenáře. V kapitole Charakteristika je prováděna analýza 

konkurenceschopnosti za pomoci potenciálu konkurence. Není však specifikováno, jak byly jednotlivé prvky 

potenciálu stanovovány. Rovněž v práci chybí vysvětlení, jak byly prvky hodnoceny, kdo byl hodnotitelem atd. 

Z čeho jste čerpal při stanovování faktorů v potenciálu konkurence? Jde o Váš subjektivní názor či jej máte  

podložen nějakými zdroji? Kdo hodnotil jednotlivé prvky potenciálu? Jedná se o Váš subjektivní názor, názor 

někoho jiného, nebo o průnik názorů více hodnotitelů? 

Definování cíle práce se jeví jako nejasné. V metodice autor uvádí, že použil prostý náhodný výběr a tedy se 

jednalo o reprezentativní výzkum. Jak jste zajistil reprezentativnost výběrového souboru? Jak jste provedl 

samotný prostý náhodný výběr? Byly použity 2 způsoby dotazování, přičemž každá metoda dotazování byla 

cílena na jiné respondenty, ale výsledky jsou následně analyzovány dohromady, což nepovažuji za vhodné 

řešení. Pro analýzu je použito kritérium pohlaví. Je právě toto kritérium důležité a proč? Je nutné mít ve 

výběrovém souboru poměr 50:50 žen a mužů? Je toto kritérium něčím podloženo? V analýze dat postrádám 

využití kritéria "pracoval/a jste v oblasti realit", které by mohlo přinést zajímavý pohled na problematiku. 

Diskuzi kolem dosažených výsledků považuji za příliš subjektivní a některé závěry za nejasné až nepřesné. 

Odpovídá struktura RK, které si lidé volí, struktuře trhu RK v ČR? Nejedná se jen o logické potvrzení 

domněnky? Vnímá více ten, kdo byl osloven více RK, že je trh realitních kanceláří přesycen? Respondenti byli 

tázáni pouze na to, zda danou RK znají a jak byli s ní spokojeni a proč si ji zvolili, avšak nebylo zjišťováno, zda 

s ní mají zkušenosti, což nemůže vést k průkazným závěrům. Na základě nejvyužívanější služby jedné RK 

(prodej nemovitosti) je učiněn závěr, že se lidé zbavují nemovitostí. Dle mého názoru však nelze takto 

zobecňovat výsledky jednoho průzkumu na celý trh. Důvody pro využívání právě této služby jsou dle mého 

názoru odlišné. Návaznost návrhů na výsledky analýzy považuji za nedostatečnou, často se jedná jen o 

subjektivní názor autora, např. v případě řeči těla, zrušení exkluzivní smluv, atd. Návrhy jsou také příliš 

obecné, např. formulace "správným a rázným způsobem". 


