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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Investice v kryptoměnách v porovnání s jinými druhy investic 
Jméno autora: Miroslav Spremo 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Vedoucí práce: Mgr. František Hřebík, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

Cílem práce bylo porovnat z hlediska výnosnosti a rizikovosti investici do konkrétní kryptoměny s investicí do 
vybraných akcií a komodit.  

 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání bylo splněno, v praktické části byla porovnána fixní velikost vstupní investice do kryptoměny, akcií a 
komodit z hlediska výnosu a rizika za sledované období s doporučením pro českého investora. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student pravidelně docházel na konzultace, navrhované připomínky zapracovával a kriticky se podílel na výsledných 
řešeních. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je po odborné stránce na vysoké úrovni, rešerše literatury a elektronických zdrojů je kvalitně zpracovaná, praktická 
část je zpracována za použití aktuálních údajů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální i jazykové stránce práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Použité zdroje tištěné i elektronické byly v práci citovány a jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce si dala za cíl porovnat z hlediska výnosu a rizika investici do kryptroměn, akcií a komodit. 
V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy související s obchodováním kryptoměn, akcií a komodit a byl 
vysvětlen technologický princip fungování kryptoměn. 
Praktická část porovnávala kryptoměny (Bitcoin, Ethereum), akcie (Apple, ČEZ) a komodity (zlato, ropa) z hlediska 
výnosu a rizika za období 2017 – 2021. V případě uvedených aktiv byl sledován vývoj vloženého kapitálu za dané 
období. Následný zisk investice byl vypočten s ohledem na právní podmínky v ČR. Vstupní investice byla odvozena 
od velikosti průměrné mzdy částkou 34 236 Kč. V závěru práce jsou aktiva seřazena s doporučením pro českého 
investora, jak by měl mít rozloženo investiční portfolio v uvedených aktivech. 
 
Předkládanou bakalářskou práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě. 
 
Otázka u obhajoby: 
Vysvětlete proč kryptoměny nepodléhají inflaci. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 27.5.2022     Podpis: 


