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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací X    
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň  X   
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
X    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 

 
Připomínky a otázky k obhajobě:    
    Diplomová práce se zabývá náročnou problematikou, kterou je primární emise akcií na burze 
cenných papírů. Postup IPO a její výsledky byly analyzovány na emisi akcií Fortuna 
Entertainment Group N.V. Velmi podrobně byla popsána organizace primární emise  
a potřebné dokumenty k jejímu uskutečnění. Kladem práce je čerpání rozsáhlých informací 
z cizojazyčných podkladů. Při hodnocení kurzů akcie a komparaci průběhu obchodování 
s akciemi Fortuna na pražské a varšavské burze byly využity adekvátní statistické metody. Práce 
se vyznačuje menší provázaností jednotlivých částí, její úroveň by zvýšilo podrobnější hodnocení 
výsledků a doporučení pro praktický postup společností při přípravě vstupu na burzu cenných 
papírů. Hlavní cíl i dílčí cíle práce byly celkově splněny. 
  
 



Otázka:  
     1.  Jaké metody ocenění akcie je vhodné použít ke stanovení „správné ceny“ (tj. vnitřní 
hodnoty akcie), která by měla být hlavním podkladem pro stanovení nabídkové ceny při primární 
emisi akcií?  
  
 
Práce je doporučena k obhajobě.   
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