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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Typ práce: diplomová 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je zvoleno jako standardní v oblasti mezinárodních financí, svojí komplexností a náročností patří zcela jistě k tématům 
obtížnějším vyžadujícím znalost literatury, porozumění řady oblastí finančních trhů a podnikových financí. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání je splněno na odpovídající úrovni, v souladu se zadáním je naplněna jak teoretická část práce, tak i provedena 
empirická analýza na příkladu firmy Creditinfo Group. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student postupuje v logickém sledu od analýzy kurzu, jeho utváření, k problematice kurzové expozice a kurzového rizika až 
k externím a interním nástrojům řízení kurzového rizika. Vše je v podobném duchu aplikováno v praktické části práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor práce si osvojil poměrně rozsáhlý soubor znalostí z dostupné literatury, vycházel z dostupných údajů o hospodaření 
firmy, na které aplikoval získané znalosti. Téma práce, které je značně komplexní, zvládnul na velmi dobré úrovni.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bez připomínek. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autor práce pracuje s relativně širokým portfoliem zdrojů, k dispozici je širší spektrum veřejně dostupných zdrojů, ale autor 
svým výběrem zdrojů pokryl hlavní oblasti, které jsou relevantní pro zpracovávané téma. 
 

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 zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předložená diplomová práce splňuje všechny nároky kladené na práce tohoto druhu, je prakticky orientovaná a 
student v ní řeší závažné téma řízení kurzových rizik. Student si osvojil dostatečné znalosti k danému tématu a 
ukázal své schopnosti tyto znalosti aplikovat. Práce je vyvážená z pohledu teoretického i z hlediska provedené 
empirické analýzy. 

 

Které z analyzovaných derivátů považujete za nejvhodnější z pohledu analyzované firmy? 

Realizovala firma nějaké významné ztráty při použití derivátů v situaci kurzových intervencí ČNB v roce 2013? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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