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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční trh a analýza okolí firmy: aplikace na index DAX 
Jméno autora: Šimon Schloff 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Oponent práce: Doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce se pohybuje mezi náročnější až velmi náročné s ohledem na stupeň studia (bc.).  

 

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 splňuje zadání ve všech uvedených bodech.  
 

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

Bakalant zvolil adekvátní způsob řešení dané problematiky. 

 

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 předložené práce je zřejmé, že bakalant zhodnotil svoje dlouholeté zkušenosti v daném oboru. Odbornost práce je díky 
tomu nad rámcem standardních znalostí získaných bc. studiem. Současně autor vhodně pracuje s odbornou literaturou a 
empirickými daty. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá tomuto typu kvalifikační práce. V textu se vyskytují drobné gramatické nedostatky (čárky, dělení 
slov, překlepy) – v případě zájmu mohu poskytnout text s mými revizemi.  

 

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. 
Zdroje informací jsou adekvátní, citace jsou provedené korektně.  

 

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. 
Bakalářská práce splňuje zadání. Autor prokázal dostatečnou orientaci v teoretické i praktické oblasti daného tématu. 
Navržené obchodní strategie byly testovány a optimalizovány na reálných datech a v reálném čase, což zvyšuje jejich 
validitu. Současně pozitivně hodnotím i to, že autor si je vědom slabiny navrženého modelu ve smyslu nutnosti ověřit jeho 
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adekvátnost alespoň 100 obchody a že na tuto skutečnost upozorňuje v textu, aby se předešlo finančním ztrátám 
v případě nekritického převzetí do praxe.  

 
 
 

 

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. 
Struktura práce, zvolené metody, grafické ilustrace i způsob vyjadřování autora dokládají zvládnutí problematiky 
spíše na úrovni magisterského studia. Z tohoto důvodu považuji předloženou práci za kvalitní a vhodnou 
k obhajobě.  

Navrhuji tuto otázku: Do jaké míry podle Vás vstupují do rozhodování investorů na finančních trzích také prvky 
fundamentální analýzy, přestože se na první pohled řídí hlavně technickou analýzou? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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