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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   

 
kritéria 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: 
 
Zadání bakalářské práce včetně cíle bylo splněno a studentka provedla charakteristiku, popis 
a komparaci zvolených netradičních investic. Jednalo se o investice do čaje, komiksů, vína 
a diamantů.  
 
Jedná se o velice náročné téma a to jak z pohledu praktických, ale i teoretických zkušeností. 
V současných tržních podmínkách v České republice má jen značně omezený okruh investorů 
praktické zkušenosti s těmito netradičními investicemi. Problém je i s podkladovými 
materiály, protože jejich dostupnost je velice omezená a to jak v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
Dále chybí i kvalitní literární zdroje, které by se zkoumanou problematikou zabývaly 
podrobněji, což by určitě přispělo k rozšíření povědomí o těchto investicích. To má vliv i na 
praktickou část bakalářské práce.  



 
Práce je celkově vhodně řešena a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce obsahuje 
velké množství literárních zdrojů, ale i internetových, ale ne zaměřenou na investiční záměry, 
ale převážně pouze na popis a charakteristiky z různých hledisek např. z pohledu konzumace, 
počtu vydání a to hlavně u vína, čaje a komiksů. Práce nevykazuje žádné formální 
a stylistické nedostatky.   
 
Práce má hlavně přínos pro neprofesionální a začínající investory v České republice, kteří 
uvažují provádět budoucí investiční záměry do některých zde uvedených netradičních 
investic. Pro profesionální investory lze spatřovat přínos, pokud uvažují o rozšiřování 
portfolia investic o další netradiční investice, o kterých nemají dostatek informací.   
 
Otázky:  
1. V bakalářské práci byly popsány a analyzovány čtyři netradiční investice. Kterou z nich 
byste doporučila profesionálním investorům a kterou považujete za vhodnou pro investiční 
záměry pro neprofesionální investory. 
2. Na str. 36 v tabulce 4, je hodnocen výnos a likvidita u Vámi zkoumaných netradičních 
investic. Jak by autorka hodnotila tyto investice z hlediska rizika?  
 
Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
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