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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza investiční strategie skupiny ČEZ 
Jméno autora: Mikhail Titenko 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 
Vedoucí práce: Július Bemš 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako náročnější. Autor se zabývá analýzou investiční strategie skupiny ČEZ. Musel se vypořádat 
s množstvím nepřesných a chybějících informací, stanovit správné předpoklady, vytvořit metodiku pro analýzu a pak jí 
správně použít.  
 

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. 

Předložená práce zcela splňuje zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl během řešení problému aktivní, chodil pravidelně na konzultace. Sám přicházel s nápady a byl plně samostatný. 
Nemám vůbec žádné pochybnosti o tom, že by nebyl schopný samostatné tvůrčí práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Z odborného hlediska hodnotím práci výborně. Autor využil znalosti získané studiem a musel nastudovat mnoho dalších 
odborných materiálu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor upřednostňuje obsah před formou, což je lepší než kdyby to bylo opačně. Formální zápisy a typografie jsou plně 
dostačující pro praktické využití, ale na diplomovou práci jsou kladeny přísnější kritéria.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student byl při získávání a využívání materiálů aktivní a samostatný. Použité zdroje plně odpovídají požadavkům a jsou plně 
relevantní. Nedošlo k porušení citační etiky a bibliografické citace jsou v souladu se zvyklostmi. 
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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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor si zvolil náročné téma a byl schopen ho úspěšně uchopit a vyřešit. Sám byl iniciativní, na konzultace chodil 
opravdu konzultovat a přinášel vlastní nápady. Do řešení přinesl i trochu netradiční myšlenky, které řešení 
obohatili. Po odborné stránce patří práce k nejlepším. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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