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Kritéria hodnocení: (l nejlepší' 4 nejhorší' N_nelzc hodnotit)
A) Dcfinováni cílů prácc
B) Vetodiili postuf \\fracn\dnr fr:rce
C) Teoretjcký Základ pláce (rešeršní část)
D) Člcněnipráce (do kapitol. podkapitol' odstar'cú)
E) Jazykor'é zpracol'ání prácc (skladba 1'čt' gramatika)
F) Formální Zpracováni práce
G) Přesnost tbmuiací a práce s odborným jaz1kem
H) Práce s odbomou literatuIou (nonny, citace)
I) PIáce se Zahraniční litelatulou. úrovcň souhmu \ cizímjazyce
.l) Ce]ko\'ý postup řešení a práce s inlormacemi
K) Závěry práce ajejich l'ornrulace
L) Sp1nční cílťlpťácc
M) Odborný přínos práce (plo teorii, pro praxi)
N) Piístup autola k řešeíí prob]ematikt pláce
O) Cclkový dojcm z práce

NrrrrhLr,ji klasifi kovat bakaltiiskou práci k1asifi kačrrím stupněm: ] newhovč|

stručnó zdůvodnění navrhovaného klásifi kačního stupně:]

Autor se \'práci zabývá vybranými nástroji techrlické analýzv a.jcjich ziskovosti na akciovóln trhu' Na
ce]é práci.je vidět. že autol pláci nevěno\'al dostatek ČasLL a pečlivosli. v lextLl se vyskytuji překlep}'.
špatnó konco\'k}'. neaktualizol'aný tcxt z předchozí ncobhá.jené práce. Práci lze \'}'tkout nedobie
proplacovanou metodiku práce..ien obecný popis metod a značné nuožství nepřesných fbmulací
např: str. 27 ".''jpoušlěcí liníe (!ťíggcť line), kleťá je Í|ořend 9tlennítn klott:tnýn pruněrťn u slol!:í
''.'" správně br'mělo být "..'spol!Š!ěcí linie (h'ig:4(r linc)' ktelú je 

^\)řeúa 
9dennhn exponenc.iúlnínt

kltntzarýn průnlěren z hoLl1lol ]u(:D Lr slol!ží ''.'''. vzhledem k tématu pťácc lze trrít výhÍady i
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pak indikálolům-

Z pub]jkor'aných výsledkú nclze vy'vozovat
pochvbení a opomenuti.

]\4etod jcké poznánrky:

KlikntrtÍn na pole !}bcl1e poŽádovaný kvaIifikačni stlrpeli
struanč ldi]L!od.člc .av rovan.; klasifikačnistupeň odůvodněnízprac'lj1e v rczsahu _\ _ l0 Vět'

r otázk} a př]punitrk] k bliŽšinlu !)s!ětlení pii obha.jobě d!ě aŽ lři olá;ky'

Posudek ode!7delLc !]tištěDý oboustťannč na sekretariáI KFLl FEKZČL] llejpozdijirlo 3- 9' 2i}lB. Postrd€k ]nusjbýr
opaIien v]asinoručnim podpiseÍr ttlodře (pro rozeZnáni oÍiginálu).

k obsahuicdnot]i\''Y'ch kapitol. více prostoru ě]o hit re.turar'o prinťipulll lťchniťke df?l\Z\ .l ,7\|]\ i

Žádné závčr'v. protoŽc se aulor dopusril několika

. Inidikátor RSI býv1r počitán z rozdlů ccn Pr - Pl_l, kdcžto aut()r počitá indikátor z podí]u cen Pl/P. L'
To lze usllzovat z obrázku č.6. ptotože r'metodické časti je indikát()r popsán jen \'clni obecně
(stciÚějako Zbý\'ajici indikálory')' Kc gcnelování nákupiích a prodejních signá1ů bývají ncjčastqii
doporučol'.1nv l]odrroty indikátoru 70 a ]0. coŽ jsou hodnoty signalizujicí piekoupenost a
pieplodanost tťhu. Aulor používá ke generováni signá]ů hodnoty 50 a 50, čiIlŽ se zcc1a V}'lráci
Zák1adní n)šlenka indikátoru' Autol sanroziejmě rnůŽe indikátor modifikovat. ale rnčlo by být
jasně řečcno. Že se jeclná o modit'ikovanÝ indikátor.

. PrůměIná roční vÝkonnost.]c počítána arihnctickým pruměrem. správně b,"' lněla být počilána
gcornctr'ickým plůnlěIcm.

. vělŠina slec]o\,anÝch akciovýcb spo]ečnostl (KB. aEZ. ()]. Phi]jp Monjs) pla\idelnč \.},'plácí
dir'idendy' Dividendo\'ý výnos často přcsahu,je 5 % p'a. a prolo b'r, \'-\placené dividcndy nrělv být
zohlcdnčn) ve \'ýpoč1ech. BcZ započílání dividcrrdjsou l'ýsledky Značně 7kteslujici-

. l; akcii KB ncní zohledr'rěno štěpení akcií r'.poměru 1:5 \'ťoce 2016 (dfrvod cca' 80% propac1u
hodnol,"- )' l,r akcií C)2 není zohlcdnčno rozdělení společnosti na o2 a CETIN V loce 20 ]5.

o Aulor píše. Že porovnár'á výkolnost v pětiletých pcriodách' Pětiletá výkonnost všď neni nikdc
uvcdcna. V tabulkáchje uvedenajen roční \'ýkorlnost'

Vzh]cden l výše rrr'edenénu' i s přih]édnutim k tomu. že sejedná o náročnější tóma a Že došlo oprďi
předchozí vcrzi práce ke zlepšcni. se přik1ánínr spíše l< hodnocení ncl'yhověl než dobře'

otázk"v a připomínky k bližšímu \Tsvětl.ní při obhaiobč:'

Fonrljeden rok l'""dělal 50 %. další rok ztrati] 50 %' Jaký.je celkovÝ výnos (ztláta) za toto dvoulctó
obdobi? Jakýje prúnrěrný ločni výnos toholo lbnclu?

V Pl7ni. dne 10.8.2018 Podpis hodnotitelc


