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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 oponenta k obhajobě: 

Autorka diplomové práce svoje vymezené cíle splnila. 

V práci je vhodné ocenit využívání netriviálních statistických metod k provedení jednotlivých 

analýz, kdy autorka vhodně aplikovala jednotlivé metody a výsledky správně interpretovala. 

Bohužel je ale v diplomové práci možné narazit na formální pochybení. Například hlavní 

kapitoly 2, 3, a 4 nezačínají na nové stránce. Autorka se v textu odkazuje na grafy (např. 

strana 21 nebo strana 38) bez udání jejich přesného názvu. Dále autorka v diplomové práci 

používá dvě zkratky pro hrubý domácí produkt, a to GDP a HDP. Je evidentní, že sjednocení 

tohoto značení je vhodnější. 

Seznam literatury je v souladu s příslušnou normou. 

 

Otázka: Pro jaké časové horizonty má, podle vašeho názoru, v oblasti akciových analýz smysl 

predikovat budoucí hodnoty? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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