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stupněml,
Navrhujiklasifikovatdiplomovoupráci klasifikačním

velmí dobře

stupně:2
zdůvodnční
navrhovanóhoktasifikačního
Stručné
DP.
poŽadavkykladenémetodikoup.o zpracování
veškeré
Z formálníhohlediskaprácenenaplňuje
na str'48 je použitořádkování1 (místo1,5),$afy by měly být
např.velkémezerymezi odstavcemi,
jako obrázky.Nenívhodné,aby obsahempodkapitolybyla pouzetabulkabezjakéhokoliv
značeny
textu(např.stl' 25, kapitola2.3)čidva ažtři řádky textu(str'57 a 58).v pláci se občasvyskytují
pieklepy.
autorkauvádíodkazyv texfua najedou
zdtojenenísjednoceí,
na použité
Žpůsotodkazování
pruběŽněvíce
v poznámcepod čarou(např.str' 16, 17,22, 38).Celkověbych v práci očekávala
wikipedi
twu
Zdroie
charakteru.
částpláce ie teoletického
nebot'značná
odkazůna li
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Businessvize,kterychautorkapoužilacelkem6' byjistě mohly bý nabrazenyjinýmivhodnějšími
zdrojiv podoběodbomélaiŽní literatur}.
příkladů
oceňuji zpracoýání
v sW Mathematica.
s ohledemÍa názevpráce''Finanční
deriváty-jejich
oceňování
a lYužitív poddkovýchfinancí'.bych ale očekávala,
žese autorkabudevícevá1ovat
způsobům
vfuŽití finančníchderivátův podnikových financíchnežv lozsahu cca 1/2striínkyna
urovni pouze vyjmenovlínizákladníchzpůsobů
využití.

otázky a připomínky k bMšímuvysvětlenípři obhajobě:]
PředstaltekomisihlavnípřínosyVašídiplomovépráce.
ploti úvěrovému
Vysvětlet€ zajištění
riziku pomocífinančních
derivátu,o kterémse zmiňujetena stf'
58.Jakýmzpůsobem
by totobylo provedeío?
vysvět]e hlavnípříčinyrozdílův cenách získanýchbinomick}ima Black-Scholesov:hnmodelem.

v Plzni,díe20.5. 2013
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Metodicképoznámky:
' označte\.ýsledekkontroly plagiátorství,kterýjýe zadava do Portá]uZČU a odůvodně.eniŽ€ při odůvodnění
klasifikačníhosiupně'
, K1iknutÍm
kvalifikačnistup€ ň '
napole vybei1epožadovaný
. Stručně
stupeň'odůvodněnÍ
zpracujtev rozsabu5 - 10 vět'
zdůvodněte
nalThovanýk]asifikační
při
připomínky
dvě
až
tři otázky'
otázky
a
k
bližšímu
vysvětlení
obbajobě
"
KFU' FEK ZČU nejpozdějido 20. 5' 2013' PosudekmusíbÍ
Posudekodevzdejt€ rTtištěníoboustřanněna sekJetariát
opařen vlastnoručďmpodpisem nodře (pťolozeznáni originálu)'

