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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
 
Práce analyzuje náklady a výnosy vlastnictví versus pronájmu v současné situaci v Praze. Základní 
metodou je porovnání „Net Present Values“ (NPV) obou alternativ. Autorka před porovnáním NPV 
nejprve rozdělí soubor do skupin s podobnými charakteristikami a v rámci skupin pak porovnává páry 
„vlastnictví-pronájem“. Výsledky jsou nesporně zajímavé – z analýzy plyne, že „obvykle“ je 
„výhodnější“ nájem. 
 
Methods 
 
Základní metoda je popsána v předešlém odstavci.  Autorka navíc simuluje, jaký vliv má na výsledky 
změna různých parametrů a hledá optimální hodnoty parametrů pro určitou kriteriální funkci. 
Optimalizační metoda v práci popsána není, předpokládám, že autorka využila nějaký standardní 
software. V kapitole 5 je použita lineární regrese, ovšem metodicky chybně, a to z toho důvodu, že 
autorka netestuje předpoklady lineárního regresního modelu. Tato kapitola je ale v práci okrajová, 
základní přínos vidím v kapitolách předcházejících. 
 
Literature 
 
Přehled litaratury je v pořádku. 
 
Manuscript form 
 
Po formální stránce je práce v pořádku 
 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Při čtení práce mě napadly následující otázky, které by mohly být probrány během obhajoby: 

- Vzdálenost od centra – nebylo by lepší použít časovou dostupnost („byt je na metru“)? 
- Časový horizont – těch 79 let ve výpočtu NPV mně přijde příliš moc, i když chápu, že vzít 

očekávanou dobu dožití je argumentačně dobré. Zkoušela autorka simulaci i s jiným počtem 
let? 

- Na str. 42 mě plete „difference between the net present values of costs and benefits“,  dává 
mně to smysl, pokud je to „difference between the net present values“. 

- Jakou metodu či software autorka použila pro simulaci a optimalizaci? 
- Ke kap. 5: Pokud nejsou splněny předpoklady lineárního regresního modelu,  jsou závěry 

chybně. Vždy by měly být provedeny standardní testy předpokladů a v práci uvedeno, jak 
dopadly a jak analytik případný problém řešil. 

Práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské práci na IES a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Methods                       (max. 30 points) 15 

Literature                     (max. 20 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 80 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) C 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 

TOTAL GRADE 

91 – 100 A 

81 - 90 B 

71 - 80 C 

61 – 70 D 

51 – 60 E 

0 – 50 F 

 


