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      Diplomová práce se zabývá důležitou oblastí finančních trhů a to investováním na 

komoditních burzách v České republice. Význam obchodování s komoditami v poslední době 

roste, přitom v podmínkách České republiky je tato oblast investorskou veřejností dosud 

opomíjená. Proto řešení uvedené problematiky považuji za velmi potřebné. 

      Cíl práce byl splněn v celém rozsahu. Diplomová práce obsahuje teoretická východiska, 

spočívající ve výkladu základních pojmů, týkajících se komodit, komoditních burz a obchodů 

s komoditami. Dostatečně jsou charakterizovány komoditní burzy působící v České republice. 

Praktická část práce spočívá v analýze dostupných údajů o činnosti a výsledcích českých 

komoditních burz a jejich komparaci. Cíl práce tak byl splněn v požadované kvalitě. 

      Práce má logické uspořádání s potřebnou návazností teoretické a praktické části. Postup 

řešení zvoleného tématu od obecných poznatků ke konkrétním zjištěním je správný. Hlavní 

použité metody - analýza údajů jednotlivých komoditních burz a komparace jejich výsledků  -

umožňují dosažení objektivních závěrů.  

      Diplomovou práci hodnotím pozitivně. Práce popisuje všechny možnosti obchodování na 

komoditních burzách. Pozornost je věnována i náročné oblasti termínových obchodů v rozsahu 

futures, forward, opce a swapy, se kterými se obchoduje na všech komoditních burzách. 

Obsahuje veškeré informace o komoditních obchodech, dostupných z veřejných zdrojů  

i interních dokladů jednotlivých burz. Práce tak problematiku komoditních burz uceleně popisuje 

a hodnotí. Vzhledem k malé informovanosti o činnosti komoditních burz v odborném 

i ekonomickém zpravodajství, práce obsahuje značné množství informací o výsledcích 

obchodování s komoditami. Tyto údaje běžně nepublikované, jsou shrnuty v 5. kapitole, která 

obsahuje analýzu výsledků jednotlivých burz za poslední čtyři roky.  Hlavním výstupem 

zkoumání komoditních burz je komparace těchto výsledků, která dává dostatečný obraz o stavu  

a vývoji českého komoditního burzovnictví.    

      Práce má především praktický přínos. Zájemcům o obchodování s komoditami poskytuje 

dostatek informací o komoditních burzách a specifických podmínkách obchodování na 

konkrétních burzách. Tyto souhrnné informace nejsou pro investory běžně dostupné, proto 

diplomová práce tuto mezeru na finančním trhu vhodně vyplňuje.   

      Použitá literatura, obsahující celkem 66 pramenů, z toho 5 zahraničních, je dostatečná  

a dokládá přístup autora podrobně se tématem zabývat. Práce po formální i grafické stránce má 

dobrou úroveň a je pečlivě zpracovaná. Účelné by bylo zařadit do příloh aktuální výpisy 

z obchodního rejstříku jednotlivých burz, které by charakteristiky burz, uvedené ve 4. kapitole,  

vhodně doplnily. 

      Diplomová práce jako celek splňuje požadavky kladené na závěrečné vysokoškolské 

kvalifikační práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně (1).  

 

      K doplnění obsahu práce a podrobnějšímu vysvětlení pokládám k obhajobě tyto otázky: 

1. Které povinnosti a práva má burzovní dohodce na komoditních burzách? 

2. Co je příčinou likvidace nejstarší české komoditní burzy Plodinová burza Brno? 

3.  Jaká opatření by zvýšila atraktivnost komoditních burz v ČR pro producenty komodit         

a investory? 

 

 

      V Hradci Králové  dne 17. května 2016. 



 

 


