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Kťitéria hodnocení: (l nejlepší' 4 nejhořší, N-nelze hodnotit)
A) Detinování cílii práce
B) \4elodicki po.lup r ypracnr ánipra.<
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění pláce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykové zplacování práce (skladba vět, grrimatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost Íbrmulaci a práce s odbomým jazyken
II) Práce s odbomou ]iteraturou (nonny' citace)
I) Práce se zahraniční litelatulou, úroveň souhrnu v cizímjazyce
J) celkoť postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formulace
L) splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teo i, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkový dojem z práce

Navrhuji práci klasifi kovat klasifi kačním stupněm: L vÝborně

stťučné zdůvodnění naYrhoyaného klasifi kačního stupně:]

Autor Zpracoval velmi kvalitní práci' při níŽ analyzuje r'ybraná plzeňská sídliště. Púce je velnri dobře
zvládnutá po stránce metodické. výb& a přepočet vybraných kategorií pro komparativní analýzu by
zasloužily podrobněj ší diskusi (např' poact M Š na l 000 ob1r atc1 1e z ohecneho hlediska vhodně
zvolené kité um), ale autol sije toho vědom a zmiňuje to poté na s- 66'
Drobnou výtku márn k tabulce č.24 na s' 66. která je jakoby rozpúlena a tím méně přehledná' a data o
parkovacích místech uvedené pro borské sidliště (6'5) se liší od údaje v tabulce č. 19 (7,0).

Další otázkou zůstává, zdaje dostačující hodnotit cenu býů na základě dat zjednoho realitního
seNeru ( a často při srovnání pouze 3-6 vybraných býových jednotek).
Škoda, že autor nepoužil v rešerši zdrojů žádnou zahranični studii' kteřá by se zabývala podobným
lém,] lem '

Jinak se alejedná o velmi zdařilou práci, na kterou ]ze v budoucnu dále navázat ajejíž výstupy mohou
vnést podrobnějši vh]ed do diskuse o kvalitě Života na plzeňských sídlištích a potřebachjejich
Ievitali7ací-
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otázky a připomínky k bližšímu \Tsvětlení při obhajobě:r

Navzdory úzce regionálnímu tématu chybí v BP odkM na zahraniční literaturu. Pracovaljste
s publikacemi na podobné téma?
Myslíte, žeje relevantní plo srovnání cen býů data relativně malého počtu b}'tových jednotek a to
zjednoho realitního serveru? Předpokládáte zménu. kdyby se r zaly údaje z více serveru, včetně např.
sewenr bezrealitky.cz?
Domníváte se, Že by ceny bytů v noýostavbách ve zmíňovaných sidlištích odpovídalo pořadí, které
Vám vyš]o u cen b},tů aekonshuovaných?

V Plzni. dne 23.1.2019 Podpis hodnofitele
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Melodické poznámky:

' Kljknutim na pole vybcrte požádovaný k\ a1ifikačni stupeň'
2 stÍučně Zdůvodnéte nav.hovaný klasifikačnj stupeň' odůvodněni zpBcujte v rozsahu 5 10 věl'
r ot.izkv a připomínkY k bliŽšínu vysvělleni př] obhajobě dvě aŽ tři otlázky'

Pos dek odevzdejte v€ dvou originálnich vyhobvenich (oboustranný tisk) Spolu s bakalářskou praci na s€křetariát KGE
v tcminu stanoveném vedoucin KGE.
Posudek musí bý opatřcn vlastnoručním podpisem modře (pfo rozeznáL]]i originálu)'


