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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  

 
kriteria 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     
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matematických, 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 DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Práce je psána jasně a srozumitelně bez podstatných chyb a nepřesností, řazení kapitol je logické a 
přispívá k přehlednosti práce. V práci jsou vhodně zařazeny tabulky a grafy. V úvodních třech 
kapitolách je uvedena klasifikace cenných papírů, představena dlužnické cenné papíry a 
charakterizovány statní dluhopisy vydávané v ČR. Ve čtvrté kapitole je stručně pojednáno o 
možnostech řízení státního dluhu. V páté kapitole je pak představena Boxova – Jenkinsonova 
metodologie, která v následující kapitole slouží jako nástroj pro analýzu časových řad vybraných 
státních dluhopisů s různou dobou splatnosti. 
 
U obhajoby autora žádám, aby uvedl, pro jaké typy klientů je vhodné realizovat své investice právě 
prostřednictvím státních dluhopisů a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody této investice. 
 
Práce   je    doporučena k obhajobě  
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