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Základní zhodnocení, východiska práce (0-25 bodů): 18 bodů 
Hodnotilo se především Téma a cíle závěrečné práce - ZP (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); Teorie                    
(srozumitelnost, struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin);             
Použité zdroje (množství, struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 
Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 
Autorka si vybrala velmi zajímavé a aktuální téma, které se jí přímo dotýká. V teoretické části je v adekvátním                   
rozsahu a hloubce vystižena podstata dané problematiky, kapitoly na sebe logicky navazují. Seznam použitých              
zdrojů bohužel není příliš bohatý.  
 
Shoda práce se zadáním (0-5 bodů): 5 bodů 
Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním ZP, splnění všech zadaných úkolů. 
Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 
Téma práce a cíle, které autorka uvedla v obsahu, zcela korespondují se zadáním. Lze konstatovat, že předložená                 
práce zcela naplnila cíle.  
 
Metodika a struktura práce (0-25 bodů): 25  bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost                
částí); Metodika shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost,               
postup, originalita, vhodnost, správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník); Nové              
poznatky (pokud je ZP přináší). 
Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 
Autorka adekvátně k zaměření práce zvolila vhodné metody pro řešení úkolů. Metodika je výborně promyšlena.               
Přílohy jsou vždy přehledné a práci vždy výborně doplňují. 
 
Praktická část (0-30 bodů): 30 bodů 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat               
(sofistikovanost, rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy);               
Využitelnosti výsledků ZP (reálnost, rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP                 
přináší). 
Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 
Praktická část je pojata srozumitelně a přehledně. Vhodně je zvolena i grafická podpora textu. Autorka se v dané                  
problematice dobře orientuje a budoucím investorům nabízí podrobný návod a velmi cenné informace z kvalitně               
provedených analýz. Vedle potřebných finančních propočtů (včetně variant) autorka dále pokračuje návrhem            
možných strategií. Práce je vhodná pro využití v reálné praxi. 
 
Formální úroveň (0-15 bodů): 15 bodů 
Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti,               
formátování textů, celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců,                  
značení tabulek, obrázků). 
Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 
Úroveň textu je velmi dobrá, bez gramatických chyb. Práce je čtivá, vše na sebe logicky navazuje a je vhodně                   
doplněno o tabulky a výpočty právě v místech, kde je čtenář očekává. Autorka ve své práci dodržela veškeré                  
požadavky na formální náležitosti práce včetně úpravy. 
 
Otázky k obhajobě, příp. jiné poznatky a kritické připomínky: 
Konzultovala autorka vyhodnocení efektivnosti investice a možné vylepšení se SVJ? 
 
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení výborně Celkem 93 bodů 
 
 
V Praze dne 11. 5. 2018 Podpis 

hodnocení: výborně 100-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b. 


