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Téma diplomové práce:

Hodnotitel - vedoucí práce: Ing. Mgr. Milan Svoboda Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhoršío N-nelze hodnotit)
A) Definovrání cílů práce
B) Metodický postup v1pracováni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Členěníptáce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět' gramatika)
F") Formálni zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizim jazyce
J) Celkoqf postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkoý dojem zpráce

Do Portálu zču aylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezÍelá shoda

Navrhuj i klasi fi kovat diplomovou práci klasifikačním stupněm : 
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velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

V této DP autor analyzuje úspěšnost jednoho z indikátoru technické analýzy (l<Ťížení dvou klouzavých
pruměru) na českém akciovém trhu. Po analytické stránce je práce zpracována kvalitně, diskutabilní je
způsob počítrání transakčních poplatků dle vzorce (8). Výhrady \ze mít k přesnosti formulucí, členění a
návaznosti textu, k interpretaci výsledků, víz napfrklad následující:
o Nepřesně stanoven cil, " Hlavním cílem DP je otestování a potvrzení nebo 4;vrácení funkčnosti

jednoho, obchodnílE často využívaného přístupu, kteým je technická analýza''. Nejedná se o
celou technickou analýzu, ale jen o úspěšnost jedné skupiny indikátoru.

o V kapitole2.2 druhý odstavec patří do kapitoly 2.5 k části věnované společnosti 02.
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o V kapitole 5 autor uvádí, že v růstovém (býčím) trendu profitují všechny strategie. V býčích letech
2006 a2007, strategie profuávají se strategií Kup a drž, v roce 2006 maji zápomý výnos.

Na zríkladě výše uvedeného navrhuji hodnotitprácí klasifikačním stupněm ''velmi dobře''.

otáz|<y a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

Za jakého chování ceny akcie, lzepoužítvzorec (8) pro kalkulaci poplatků, za jakýchne?

Uvedte j iný' univerzálně pouŽitelný, vzorec pro kalkulování poplatků.

V Plzni, dne23.5.2017 Podpis hodnotitele

Metodické poznámlq:

l ozračte ýsledek kontroly plagiátorství, kteý jste zadallado Portálu ZČv aodůvodněte niže při odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Klik''.'tím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.

' Stn'čně zdůvodněte nawhovaný klasiťrkační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
a otázky a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě až iÍí otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně výištěný na sekretariát I(FU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu).


