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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 oponenta k obhajobě: 
Práce je psána vcelku jasně a srozumitelně bez podstatných chyb a nepřesností. V úvodních kapitolách je stručně 

popsána funkce kapitálového trhu, uvedeny formy dluhopisů a několik možností jejich dělení. Ve třetí kapitole 

jsou pak představeny jednoduché metody analyzování zejména výnosnosti dluhopisů, které jsou potom 

v závěrečné kapitole aplikovány na dluhopisy emitované od roku 2011 Ministerstvem financí ČR. 

Práce obsahuje, byť v malé míře, některé zejména formální nedostatky. Lze nalézt několik překlepů (např. na str. 

25 ve vzorci (3), první věta na str. 55 atd.), ve 3. odstavci Závěru je nevhodně použit budoucí čas apod. 

 

U obhajoby autorku žádám, aby nejprve objasnila, co symbolizují znaménka minus v Tab. 3 na str. 36 a poté se 

alespoň stručně vyjádřila k tomu, jak přistupují k emitování spořících státních dluhopisů okolní evropské státy.  
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