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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj a prognóza cen bytových nemovitostí v Praze 
Jméno autora: Kristýna Vačkářová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Z hlediska rozsahu nabízeného metodického aparátu a formalizace použitých metod se jedná o mírně náročnější zadání 
bakalářské práce. 

 

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. 

Autorka splnila zadání předkládané práce prostřednictvím účelné aplikace metod popisné statistiky a regresní analýzy pro 
odhad vývoje cen bytů v Praze.   

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Domnívám se, že diplomatka zvolila správný postup založený na dedukci obecných metod popisné statistiky a regresní -
korelační analýzy k jejich konkretizaci v praktické části předkládané práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Úrovní zpracování rešeršní části a formou aplikování metod v návrhové části práce diplomatka prokázala rozsáhlé znalosti 
z oblasti statistického zpracování kardinálních dat.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně je práce pečlivě zpracována. Na straně 16 (vzorec 4) je pro sumu kvadrátu odchylek použit znak pro rezidua; 
rozptyl obecně používá pro odhad střední hodnoty aritmetický průměr místo použitého mediánu. 

 

 

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. 
Zdroje jsou adekvátní odborné potřebě kvalifikační práce. Možná by v další kvalifikační práci mohly být doplněny o 
současné zahraniční publikace, které jsou řazené v odborných časopisech na předmětné téma. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Kvalifikační práce je teoreticky velmi dobře zpracována, díky pěkné aplikaci zmíněných metod regresní analýzy má i 
praktický přesah. 

 
 
 

 

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. 
 
Otázka: V regresních vztazích považujete cenu bytů za závislou veličinu na průměrné (hrubé) mzdě, čistém 
důchodu domácnosti a nezaměstnanosti. Tyto vztahy zkoumáte vždy separátně. Zřejmě důchod domácnosti bude 
funkčně závislý na hrubé mzdě, tedy se nabízí funkce se složenou závislostí, resp. cena bytů jako funkce více 
proměnných, zde s využitím vícenásobného regresního vztahu. Je tento vícenásobný vztah možné/a vhodné pro 
daný případ sestavit?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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