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Jméno studenta;

studijní obor/zaměření:

Téma bakalářskó práce:

Křitéria hodnocení: (l neilepší' 4 nejhorší, N-nclze hodnotit)
A) DeÍjno\'ání cílů plácc
B) Mctodický postLrp vypracor'áni práce
C) Teoretický zák1ad práce (rešeršní část)
D) Cleněni práce (clo kapitol' podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět' grámatika)
F) Fon'nální zpracování prácc
G) Přesnost fonnulací a práce s oclbornýrl jazykem
H) Práce s odbolnou litefatufou (normy' citace)
I) Pláce se Zahraniční ]itelatufou' úroveň souhrnu l' cizím jazycc
J) celkový posttlp řešení a práce s infonnacemi
K) Závěry pláce a jejich formulace
L) SpJnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii' pro praxi)
N) Spoluprácc autora s vedoucim práce a katcdrou
o) Přistup autoťa k řešení problenatiky prácc
P) Cclkový dojcrn z práce

Do Portálu zčU byl zadaný tento výsledek kontr'oly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasifi kovat bakalářskou práci klásifi kačnín stupněm:]

2

!!x!!!!!!!!!!!!!

1!!!!!!!!!!
D!!!!!

x!

3
Xx!
X!x
X
X!xx
X
Xxxx

1
D!!!
X!!!!!!!!!!!

ílohřc

střučné zdůvodnění navrhovaného klasifi kačního stupně:r

Pťáce se zab]ivá v}'uŽitím nástrojů technické analýzy na iinančnich tr7ích' Zpmcovávané téma patři
mezi ténlata sloŽitčjší a samotná práce s daty zabere větší množství času' V úvodní části (kapitola 1 -
4) autor popisuje teoretická výclrodiska z oblasti finančních trhů, coŽje v souladu se zásadou č- ]'
Zásadě č- 2 odpor'ídá kapitola 5' která se zabýá vyuŽír'anýrni nástroji technické analýzy. Tyo
kapito]y lZe poÝažovat za tcoťetickou část práce' Samotná praktická částje obsažena v kapitolách 5 a 6
a odpovídá zbylým zásadám' v této části autor aplikuje r'ybrané indikátory technicl(é ana]ýzy na
koíkÍétní akciové tittlly a poror'nává j ej ich výkonnost s pasi\.ní stťategií ''kup a dú''.
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Jcdná sc o práci přcpÍacovanou a oproti pů\,odni verzi doznala tato značných Změn'přcvážně v části
prak1ické' V této čatsti autoI poukazuje na to' jakýrn Způsobem využit jedlloduchý a snádno dostupný
přogťam _ Zde konkrétně Ms Excel - pro Výpočet jednotlivých indikátorů' coŽ názomě dokazuje na
pouŽitých vZorcích a dálc popisuje' jaká bude hodnota kapitálu při obchodování ponoci
vygenerovaných obchodních signálů' TlÚo čásr, společně s polovnánín jednotlivých stratcgii, lze
po\'aŽovat za největŠí piínos platce-

Bohužel se zde autor dopusti1 některých chyb - např' pŤi Výpočlu ukazate]c RSl nevycháZí Z
abso]utnich hodnot' a]e Z hoLlnol relati\ních a pro genelováni signálú vyuŽívá hodnot Rsl na úrovni
50, což představuje již určitou modifikaci tohoto ukazatele' ale autol se o dťlÝodu pouŽití této
nodiÍikace Zniiluje aŽ v sanrém závětu piáce, konkrétnč na str' 52. Průmělné hodDoly jednollivých
indikátoú jsou počítány alitmetickýln a ne geotnelrickým pntměrem a samotná data, na klel.ýcli jsou
ap]iko\'ána' jsou zde vzalajako t'akt bez h]ubší ana]ýzy chov.{ni daného akciového titu]u (např. výp]ata
dil'idcnd, štčpcní akcii' rozdéleni ákcioVého titulu atd.) vypočítané výsledky (s respektováním výšc
uvedeného)jsou oVšem pťo dané indikáto|y ! pořádku.

Další nedostatek lze spatřit v teoretické části pláce' ve kleřé se vysk),tuji překlepy, opal<ujici se slova'
slova v chybných pádech či některé nepřcsnosli, nanrátkou r'rapř' v úvodu se piše o 5 kapitolách. alc
celkenr jich prácc obsahlÚe ó; na str' 26 je uvedcn itdikátor otsv, se ktcrým se dále nepracuje a je
nahrazen indikátorem stochaslik' u kterého ale chybí zdroj, odkud bylajeho chalaktelislika če1pána;
nevhodně Značené aktuálni období (t0 lnisto l), popis jednot]i\'ých indikátorů v teorctické části'je mísly
nekompletni a detailniji popsán aŽ v části praklické. v kapitole 6 jsou ! textu zmiňována pčtiletá
období' ale nikde ve Výsledcích neisou tato pětiletá obdobi zobrazcna.

Jak jiŽ bylo uvedeno' jedná se o náročnější téma a plolo i přes uvedené ncdostarky a ! polovnání
s původni veťzí prácc doporučuji práci k obhajobě s na\'ržcnýn klasilikační1l stupnčm dobře'

otázky a připomí ky k bližšímu q'světlení pr:i obhajoběal

1' Zoblazte graficky vývo.j hodnoly inr estcrvaného kapitálu s r'yŽitín strategie ''kup a drž'''

2' Jaká je výše vyplácer'rýcb dividcnd u vybraných akciových titulů a jejich dil'idcndový výnosl,

V Pizni, dne 30. srpna 2018
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Podpis hodnotitele

Ňlctodické poarán y:

L o7DnčLe Ýýsled.k koůřoly plagi,Íorlt!i. ktery j!1e 7ada]']a do ]1rrtáh ZČU a odůvod!člc níŽc při odůlodnění

^ 
klasjfi kačnjho sl pnĚ'
Kliknutim n.] pole rybel1e poŽadovaný kv lil]kačni ýupeň'

r stručnč 7dilvodDělc navrhovan! k lasifi kačn í stupeli. odů\ odnéni zpracru re v ()Zsahu 5 _ 1 0 ! ěL'
r o!á7ky a pÍlř'ninky k bliŽŠíInu !"''svět]eni při ;bh.|obě d\,ě aŽ tři otá^y.

Posudek o{lc\'Zdejte oboustrannč !ytišě.Ý .a sekrelaljá! KrL. }'EK Za'U d0 3' 9' 2018. Posudek musi
\lastnoruč.nn podpiscm nlodře (prc rozezn.ini originálu)'


