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Připomínky: 
 

První kapitola předložené práce přináší obecný úvod do problematiky finančních dokumentů, 

další dvě jsou věnovány dlužnickým cenným papírům a speciálně státním dluhopisům ČR. 

Čtvrtá kapitola v této souvislosti velmi stručně pojednává o řízení státního dluhu. Pátá 

kapitola obsahuje teoretický popis metod, které slouží k analýze časových řad a které jsou pak 

v závěrečné šesté kapitole využity pro analýzu měsíčních výnosů státních dluhopisů ČR 

s různou dobou splatnosti. 

Autor provedl pečlivou analýzu časových řad výnosů dvouletých, pětiletých a desetiletých 

dluhopisů a provedl predikci jejich vývoje ve zvoleném období, která v zásadě odpovídá 

skutečnému vývoji. Všechny stanovené cíle práce byly splněny. Autor prokázal znalost 

problematiky a schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi. Po formální i jazykové 

stránce je práce vyhovující. 
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