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Dluhopis-konzervativní forma investice
Cílem DP je právní vymezení pojmu dluhopisu podle zákonů ČR, jejich
charakteristika, metody oceňování dluhopisů a ukázka jejich aplikace,
výnosová křivka a durace dluhopisu.
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Diplomová práce (DP) se zabývá analýzou dluhopisů z pohledu jejich konzervativní formy
investice. Dává pohled na pojistný trh ČR, na vývoj a skladbu investování pojistně
technických rezerv a možnost jejich investování v rámci kapitálového trhu a trhu s dluhopisy.
Značná část práce je věnována spořícím státním dluhopisům jako konzervativní formě
investice. Tuto část studia může využít ve své budoucí praxi v pojišťovnictví.
Po obsahové a metodologické stránce diplomová práce vyhovuje požadavkům závěrečné
práce. Cíle diplomové práce byly splněny.
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Navržený klasifikační stupeň:
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