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Komparace vybraných komoditních burz v ČR
Cílem práce je porovnávání vybraných komoditních burz na území České
republiky, určení jejich specifik s využitím metody komparace na základě
dostupných a zvolených údajů a jejich význam pro investory.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Zadání a cíl bakalářské práce byl splněn a student provedl velice kvalitní komparaci
zvolených komoditních burz na území České republiky. Jednalo se o následující komoditní
burzy: Českomoravská komoditní burza Kladno, Komoditní burza PXE a Komoditní burza
Praha.
Náročnost tématu lze spatřovat hlavně ve zpracování dostupných materiálů, údajů a informací
poskytnutých ze strany zvolených komoditních burz. Problém je, že v České republice jsou
značné turbulence na komoditních trzích, protože v průběhu zpracování této bakalářské práce
ukončila činnost v letošním roce nejstarší česká komoditní burza a to Plodinová burza v Brně.
V minulém roce se to týkalo komoditní burzy v Mohelnici a Hradci Králové na str. 30.
V současné době je aktivních pět těchto burz v českém tržním prostředí.

Po obsahové stránce je práce vhodně členěna a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Získané informace byly čerpány hlavně pro praktickou část ze zvolených tří komoditních
burz. Na základě dostupných informací a dat, které byly získány, byla provedena detailní
komparace a analýza jednotlivých burz z několika hledisek např. podle počtu uskutečněných
kontraktů, objemů obchodů.
Po stránce formální a stylistické práce nevykazuje žádné nedostatky. Literární a internetové
zdroje jsou zpracovány požadovaným způsobem, dokládá to i počet analyzovaných zdrojů při
zpracovávání práce.
Přínos pro praxi lze spatřovat pro podniky s průmyslovým a zemědělským zaměřením, které
mohou využívat služeb poskytovaných ze strany komoditních burz. Na teoretické úrovni je to
seznámení s významem těchto burz v českém tržním prostředí.
Otázky:
1. Do jakých komodit byste v současné době doporučil investovat? Vaše doporučení
zdůvodněte.
2. Jaké hlavní nevýhody spatřujete při provádění investičních záměrů na komoditních trzích
v porovnání s investováním např. na akciových trzích?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
Navržený klasifikační stupeň:

výborně

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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