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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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: V souladu se zadáním práce podává dobrý a ucelený 

přehled o fungování akciového trhu v ČR a popisuje nejčastěji užívané metody užívané 

investory. V práci se vyskytují drobné stylistické nedostatky a chyby v sazbě některých 

vzorců. Jedinou závažnější připomínku lze mít k tab. 1 (str. 10) udávající poslední hodnoty 

z roku 2011. 

1) Co bylo příčinou globálního krátkodobého poklesu akciových trhů v srpnu 2015? 

2) Co je příčinou prudkého růstu ceny akcií O2 za poslední 3 měsíce? 

3) Je správné tvrzení „Jediné, co lze u akcií zaručit je to, že jejich cena bude kolísat.“? 

 

 Práce je doporučena k obhajobě 
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