
Institut ekonomických studií 

Fakulta sociálních věd, Universita Karlova Praha 
Referee report on the Rigorosus Thesis submitted to Rigorosus Exam 

 
Student Name: Mgr. Diana Vostrovská 
Thesis Supervisor Name: Mgr. Magda Pečená, PhD. 
Thesis Title: Nové možnosti kolektivního investování v ČR 

 

Page 1 of 3 

Overall Evaluation:  
 
 Rigorózní práce se zabývá kolektivním investováním v ČR a zahraničí se zaměřením na 
nemovitostní fondy. Práce je dobře strukturována, jazykově kvalitní, obsahující rozbor 
právních úprav jak v ČR tak v zahraničí. Autorka doplňuje odkazy na relevantní domácí i 
zahraniční literaturu a na jejím základě prezentuje teoretické ekonomické modely používané 
v kontextu této problematiky. Trochu škoda je, že práce neobsahuje vlastní empirickou 
analýzu, což je zdůvodněno absencí dat pro ČR. Přesto se domnívám, že by bylo možno použít 
zahraniční trhy k vlastní empirické analýze srovnávající výkonnost jednotlivých typů 
nemovitostních fondů a jejich porovnání s alternativními instrumenty finančních trhů. I přes 
tyto připomínky navrhuji práci uznat jako rigorózní. 
 
Ačkoli v ČR vznikly pouze 2 nemovitostní fondy fungující na trhu méně než rok, byla by možná 
vlastní jednoduchá kvantitativní analýza v oblasti výnosnosti investic do různých typů aktiv – 
nemovitosti, akcie, dluhopisy, peněžní trh – porovnat výkonnost hypotetických portfolií. Tyto 
závěry by mohly podpořit argumentaci o potenciálu, který nemovitostní fondy v ČR nabízejí. 
Dále by bylo možno kapitolu 4 nemovitostní fondy pohledem ekonomické teorie rozšířit o 
vlastní empirickou analýzu zmiňovaných zahraničních trhů USA a Německa a porovnat 
výkonnosti různých typů fondů pro určitá časová období, a tak podpořit autorčinu argumentaci 
v této kapitole, která se opírá pouze o publikace jiných autorů. Pozitivně hodnotím případovou 
studii daňového zvýhodnění fondů kvalifikovaných investorů na str.74, která je ovšem jedinou 
vlastní kvantitativní analýzou v předkládané práci. Slovní komentář trhu nemovitostí by mohl 
být doplněn minimálně deskriptivní statistiku dat dostupných pro trh nemovitostí v ČR (ČSÚ, 
ČNB – Zpráva o finanční stabilitě). 
 
Z formálního pohledu bych práci vytkl příliš krátký závěr, který kontrastuje s celkovou délkou 
práce. Jako drobnou připomínku bych uvedl doporučení používat odkazy poznámek pod čarou 
až za tečkou na konci věty. 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for the explanation of categories and scale, 
please, see below): 
 

CATEGORY POINTS 
  

Quality of Research 21 
Clarity and Readability 10 
Content/Quality of Ideas  32 
Organization & Development 14 
Manuscript Form 5 

  

TOTAL POINTS 82 
  

LETTER GRADE  
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Explanation of categories and scale: 
 
QUALITY OF RESEARCH: The thesis demonstrates the author’s full understanding and command of current 
literature and he/she uses it competently. The topic of the thesis is well structured and methods used are proper 
and relevant to the research question being investigated. A full and accurate analysis of thesis statement, from 
both a theoretical and applied perspective, is provided. 
 

Strong   Middle    Weak 
 30 27 24 21 18 15 12 8 4 0 
 
 
CONTENT/QUALITY OF IDEAS: A range and depth of exposition; an appropriate sense of complexity of the 
topic; appropriate analysis of the thesis statement; and an accurate understanding of theoretical concepts is 
demonstrated.  A full discussion of applicable and relevant theories stylized data is included. Original, creative 
thought is provided and evident. Demonstrates critical thinking and analysis with application of theory and 
student’s ability to draw conclusions based on their knowledge, skills and research. 
 

Strong   Middle    Weak 
 40 36 32 28 24 20 15 10 5 0 
 
 
ORGANIZATION AND DEVELOPMENT:  The paper demonstrates a logical and clear arrangement of ideas; an 
effective use of transitions; a unity and coherence of paragraphs; and a clear development of ideas through 
supporting detail and evidence. The reader is successfully oriented to the subject, purpose, methodology, and 
structure of the report; an overview of the whole is included; the reader’s attention and interest is engaged. The 
thesis statement is clearly and definitively stated without ambiguity. The conclusion is strong and reflective of the 
work as a whole. 
 

Strong   Middle   Weak 
 15 13 12 10 8 6 4 2 0 
 
 
CLARITY AND READIBILITY: Ease of readability; appropriate use of language and style for the rhetorical 
content; clarity of sentences (reader doesn’t get lost; minimum need for slowing down or re-reading) is 
appropriately demonstrated. Professional level of English expression is evident (limited amount of non-native 
language to English translation is detectable). 
 

Strong   Middle   Weak 
 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0 
 
 
MANUSCRIPT FORM:  The appropriate manuscript form and style for the rhetorical content; a professional 
image; an appropriate use of headings and sub-headings; an appropriate format for graphs and tables; an 
effective referencing of graphs and tables in the text; complete and accurate bibliography documented to support 
the applied research; and the overall impact of document design is considered.  
 

Strong  Middle  Weak 
 5 4 3 2 1 0  


