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Cíl práce Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané finanční rizika 
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pomocí finančních derivátů a navrhnout resp. prezentovat použité opatření 
pro eliminaci měnových a úrokových rizik.  
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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:  
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce (BP) je dostatečně rozsáhla. Autor má jasně stanovené cíle. Cílem práce je 
pochopit základní pojmy spojené s finančními deriváty, dále úrokové a měnové riziko, jak je 
eliminovat a znázornit je na příkladech s řešením. Práce obsahuje hodně vzorců, které autor 
musel nastudovat, a jsou nutné na výpočet řešených příkladů. Příklady názorně ilustrují 
uplatnění teoretických vědomostí pro termínový měnový kurz, měnové opce, forwardovou 
úrokovou míru, úrokové opce, tj. nástrojů pro eliminaci kurzových a měnových rizik. 
Cíle bakalářské práce byly splněny. 
 
Otázka 1.: Jaké jsou zásadní rozdíly mezi forwardem a futures? 
Otázka 2.: V čem se liší opce od forwardu a futures? 



Otázka 3.: Proč je užitečné mít při swapové smlouvě mít finančního zprostředkovatele a dát 
mu část ze zisku? 
 
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 
 
Vedoucí bakalářské práce: 
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