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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   
 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
V prvních pěti kapitolách jsou vcelku přehledně popsány základní druhy akcií, funkce burzy cenných 

papírů a hlavní typy akciových analýz. V šesté kapitole se pak autorka věnuje modelování vývoje 

vybraných akciových titulů pomocí metod, které jsou představeny v páté kapitole.  

V práci lze ocenit zejména využití poměrně netriviálního nástroje pro analýzu časových, tzv. Boxovy 

– Jenkinsonovy metodologie. I když zejména v šesté kapitole se bohužel autorka nevyhnula některým 

nepřesnostem, které souvisejí zejména s využíváním této metodologie. Úroveň práce také v některých 

částech poněkud snižuje drobná stylistická neobratnost autorky. 
 
 

U obhajoby autorku žádám, aby uvedla, pro jaké typy klientů (co se týče zejména postoje k riziku) a 

pro jaké typy investic jsou akcie vhodné. 
 

Práce    je   doporučena k obhajobě   
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