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práce s českou literaturou včetně citací  x   
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Připomínky a otázky k obhajobě:   
 

Připomínky k diplomové práci nemám. Diplomant splnil zadání diplomové práce v celém 

rozsahu.  V teoretické části jsou dostatečně popsány burzovní obchody a indikátory 

kapitálového trhu. Detailně je zpracovaná analýza vývoje jednotlivých burz cenných papírů 

skupiny CEE Stock  Exchange Group. Výsledky těchto  čtyř  burz jsou  vhodně komparovány  

s použitím kapitalizace, počtu registrovaných emisí akcií, IPO, likvidity, volatility a indexů 

blue chips. Pro posouzení závislosti vývoje zkoumaných burz byla zpracována korelační 

analýza indexů burz CEE SEG a indexu DJ Euro Stoxx 50. Diplomová práce tvoří kompaktní 

celek, je dobře strukturovaná a poskytuje mnoho informací pro investory. Kladem je, že 

komparace i analýzy burz byly zpracovány na srovnatelném základě převodem jejich 



výsledků na stejnou měnovou jednotku euro. Zvláště nutno ocenit rozsáhlou práci při sběru 

sekundárních dat při hodnocení vývoje burz za desetileté, resp. za čtrnáctileté období. Sběr 

těchto dat byl i jazykově náročný. Diplomová práce a její závěry jsou vhodným, fundovaným 

podkladem pro investory, rozhodující se vstoupit na některou burzu skupiny CEE Stock 

Exchange Goup.  

 

 

Otázky k obhajobě.: 
 

1. Co znamená jednotná platforma pro obchodování na sloučených nebo holdingových 

burzách, používaná např. u EURONEXT? 

2. Pro další rozvoj jednotlivých burz skupina CEE SEG je asi nevyhnutelná jejich 

specializace uvnitř skupiny, jak byste takovou specializaci doporučoval? 

   

  

Práce je doporučena k obhajobě.   
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