
FÁKUL'Á El{0 N 0M lc(A
) rloonnlr.*,

UN]vtBzlŤY
FAKULTA EKoNoMICKÁ

Katedra KFU

Akademický rok 2017/2018

Tomáš Růžička

Podniko\á ekonomika a manágemenl

výkonnost akciových trhů

Ing. Pavla Říhoyá

FEK KEM

HODNOCENI BAI(ALARSKE PRACE

Jméno studeÍtai

Studijní obor/zaměření:

Téma bakalářské práce:

Hodnotitcl oponent:

Pod ik - firma:
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A) Definování ci]ťl pláce
B) Mctodický postup vypracování prácc
C) Teoretický základ pláce (rešelšní část)
D) ČJeněni práce (do kapilo]' podkapitol. odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba \'ět, 8ramatika)
F) Fonnální zpracování práce
G) Přesnost Íbmulací a pláce s odbomýn jazyken
H) Práce s odbornou 1jtemturou (nonny. citace)
I) PIáce se zahranični literaturou, úťoveli souhmu r' cizim jazyce
J) Celkový postup řešení a pr1rce s infomracemi
K) Závět'y pláce ajejich formulace
L) SpJnění cilťt práce
M) odborný přinos pláce (plo teorii. pro plaxi)
N) Pi'istup autoťa k Ťešení problemaliky Práce
o) Celkový dojem z práce

Navrhuji klasifikovat bakaláiskou práci klasiÍikačnírr stupnčm: L
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stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stuprě:2

Práce se týká \'elmi aktuá]ního a oblibeného tématu' tedy investováni do akcii jako jedné z l'clrem
d1ouhodobóho spořcní. Teorelická čáslje napsána jasně a srozumitelně a obsahuje infonnace podstatné
pro ana]vzovanou prob]enlatiku' Taktéž cí] práce je jasný a v závěru splněný' Za prino\ne a ZaJima\ é
lze povaŽo\'at převáŽně kapitoly 4 a 5. r'e kterÝch autor hodnotí výnosnost akciových trhů a porovnává
s dalšífii možnosti investičnich pň]eŽitostí. Tín přehledně ajasně zobrazuje vhodnost a hlavně
výnosnost investičních přiležitosti i plo dlobnél]o investoM. ted},běŽného obča11a. který nrá k dispozicj
vo]né peněŽ1 prostředky a uvažuje o.jejich budoucinr zhodnocení. Z celko\'ého pojetí práceje znát
\'e]mi dobrá orientace autora v řešené problenlaticc. Ačkoliv to nemusi blt z výs1edných tabu]ek a
grafů zřcjné, postupy a \'ýpočt]' \'ýsledků vyŽadují pokročilejší znaIosti a nejsou zcela triviá]ní' ocenit
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lze také to. Že autor'hojnč čclpa] zc Zahraničnich zdrojů, coŽ je u práce zaměřené na tu1o problematiktl
nezb}1ié'
Některé výhrady mám k formálnimu zpracování pláce' Citace nemají jednotnou podobu - nčkd1'je
uvede odkaz na číslo Zdloje, někdy najméllo autoťa, s čirnž sou\'isí i neicdnotný seznam Zdrojů
(zdro.je nc'jsou řazeny pod]e abeced}'. některÓjsou číslovány). L] obrázků není vhodné uvádět íáze\'
obrázku l' nadpisrt i přímo v obráZku. V práci téŽ ch'Ybi odkaz-Y na přílohy' v textu je níst} nesprávnč

|ouŽivané procento místo proccntníbo bodu. Zářoveň b) bylo vhodné vylrnout se používaní icl] lbmr)''
Vzorce' kter'éjsou uvedeny v teoretické části, uŽ v pnktické části nejsou dá]e rozvedeny a není
naznačcD anj postup výpočtu čijak konlrťét11ě b'v] \'zorcc pouŽit'
l pŤes uvedené nedostatk)'považuji práci 7a vehli zdařilou a doporučuji k obhajobě s navrženým
klasjfi kačním stupDěn r'elrni dobŤe.

otázk"v a připominky k bližšímu vysvětlcní při obhajobě:r

1 ' Na str. 22 uvádite v labulkách 1 a 2 dvakrát výnos p. a' MůŽete v'Ysvětlit' j aký j e nezi nimi rozdíl a
jak sc tento \'ýnos počítá?
2. V ncanalyzovaných jnvestičnich příležitostech zmiňujete výZ11am zlata' Uved1e jeho současnou
ccnu a případnou vjnosnost investice do z]ata Za Vá]nj analyzované obdobi'

V Plzni. dne 18.5.20111
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NÍelodické pl]7ňán*y:

! Kliknutín na pole u,berie poŽadovaný kvaljfikačni stupeň'
: Stnlčně zdůvodDěte navÍhovaný k]asifikačni s1upen. odůvodněni ZpÍacuile V rozsahu 5 - l0 vět'
r otázky a připomÍ]k) k bliŽšÍnu vysvětlení při obhajobč dvč aŽ tři oláZk}'

Posudek odevzdejte Ýytištěný obouslIannč na sekretariát KFU. FEK ZČL] nejpozděii do tem1íru sranoveného katcdrou
(viz ýIfuky katedÍ])' Posudek nrusi bj't opatřen v]astDoNčDinr podpiscnr modře (pro Lozezmni origná]u)'


