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Overall Evaluation:  
 
 Rigorózní práce Diany Vostrovské se zabývá analýzou nemovitostních fondů v kontextu 
celého tématu kolektivního investování, a to jak ve světě, tak v ČR. Práce má spíše popisný 
charakter vyplývající především z povahy situace, v České republice ke konci srpna 2008 
existovaly pouze tři nemovitostní fondy a jejich historie byla velmi krátká na to, aby bylo 
možné provést jakoukoliv zásadní analýzu. 
 Proto se práce spíše koncentruje na předpoklady a podmínky vzniku těchto typů fondů 
v České republice na straně jedné a zkušeností, ze kterých je možné se poučit v zahraničí, na 
straně druhé. Práce poukazuje na celou řadu aspektů fungování nemovitostních fondů, 
(především legislativních, daňových, finanční síly obyvatelstva, národní kultury apod.), což 
považuji za velmi pozitivní. Je zřejmé, že autorka zpracovala velké množství informací a 
podařilo se jí je zasadit do logického rámce. Autorka práci obohatila i o nástin ekonomické 
teorie  aplikovatelné na fungování fondů, což lze hodnotit také pozitivně, i když by si tato část 
zasloužila podrobnější analýzu a větší zasazení do praxe (je však zřejmé, že toto nebylo cílem 
práce). 

Je zřejmé, že práce je z velké části prací diplomovou, kterou autorka již 
úspěšně obhájila v zimě 2008. Rigorózní práci však obohatila o některé současné 
aspekty (především krátce zmínila krizi na trhu hypoték a finanční krizi). Jelikož se 
však turbulentní období posledních dní v práce neodrazilo a zároveň zmínka o 
souvislostech s krizí na trhu hypoték byla opravdu velmi stručná, poprosila bych 
autorku, aby podrobněji popsala, jakým způsobem se současná krize projevuje na 
nemovitostních fondech v USA (např. na REITs), v Německu a také v České 
republice. Bez takového komentáře není možné v současné době považovat práci 
za úplnou. 
  

Autorce bych pak vytkla především nepřesnost některých formulací a především pak 
určitou nesrozumitelnost částí textu/ některých vět či některé “přežitky” z práce diplomové.  
  

Celkově však považuji práci za poměrně zdařilou. Chtěla bych vyzdvihnout aktuálnost 
tématu a praktickou využitelnost poznatků pro ni i ostatní studenty, kteří tuto práci mohou 
brát jako odrazový můstek pro svá navazující témata. 

Proto doporučuji rigorózní práci Mgr. Diany Vostrovské k obhajobě. 
 
 
 
___________________________________________ 
(Signature – Thesis Supervisor) 
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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  


