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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce patří mezi průměrně náročné, jedná se však o velmi zajímavé téma.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání bylo splněné v celém rozsahu, student provedl průzkum trhu, získal relevantní informace a na jejich základě vybral
typy bytů vhodných ke krátkodobému pronájmu. Následně provedl vyhodnocení výhodnosti tohoto investičního záměru.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolený postup je správný, jen analýzu mohl zpracovat na konkrétních vybraných bytech, i když použití průměrných cen
nesnižuje vypovídací schopnost práce.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odborná úroveň práce je velmi dobrá, studen využil znalostí získaných v rámci studia i z odborné literatury.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální a jazyková úroveň je dobrá, občas se vyskytují překlepy či zapomenutá slova.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Student využil ve své práci mnoho zdrojů jak online tak i tištěné publikace. Všechny převzaté prvky jsou řádně odlišeny od
vlastních výsledů a bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními zvyklostmi.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Předložená práce je velmi zajímavá, zvolené téma nepatří mezi obvyklé a její vypovídací schopnost a využitelnost
v praxi je dobrá.
Otázka:
Na straně 25 specifikujete vybavení bytů tak aby splňovali podmínky udělení titulů Super hostitel a Business Travel
Ready, jejich součástí je i požadavek na bezdrátový internet. V provozních nákladech jsem však nenašel položku
platby za tuto službu. Jak by ovlivnila návratnost investice?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: Klepněte sem a zadejte datum.

Podpis:
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