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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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