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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza cen akcií a cenných papírů 
Jméno autora: Zuzana Nováková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: IES 
Vedoucí práce: Ing. Petr Makovský, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: IES 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 
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. 
Vložte komentář. 

 
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. 
Vložte komentář. 

 
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. 
Vložte komentář. 

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

 
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. 
Vložte komentář. 

 
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 A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Cílem bakalářské práce bylo předložit analýzu vybraného finančního aktiva. Přínosem práce bylo zhodnocení 
finančního aktiva pro potřeby potenciálního investora. Bakalantka ve své práci nejprve velmi dobře popsala 
teoretické zázemí investování na kapitálových trzích. V praktické části si vybrala dvě portfolia, kdy jedno z nich 
bylo farmaceutické (firmy produkující schválené vakcíny na nemoc COVID-19) a ex post vyhodnotila výkonnost 
vybraných portfolií za poslední rok. Především zmíněná „case study“ je velmi hodnotná, protože se zabývá nově 
významnou oblastí aktivit farmaceutických firem (mRNA vakcíny u firmy Moderna, ale i jiné).  K dosažení 
stanoveného cíle si Zuzana Nováková stanovila následující tři výzkumné otázky, na které odpověděla.  
H1. Firmy zahrnuty ve farmaceutickém portfoliu projevují více vzájemné korelace než firmy v konzervativním 
portfoliu. 
H2. Moderna povede k extrémnímu růstu a předčí tak všechny ostatní konkurenty ve farmaceutickém odvětví, 
které jsou uvedeny v tomto portfoliu. 
H3. Farmaceutické společnosti těžící na pandemické situaci zaznamenají větší ziskovost než portfolio 
konzervativních společností. 
Studentka v průběhu psaní práce pracovala velmi samostatně a pravidelně konzultovala své závěry. S výsledky 
práce jsem nadmíru spokojen. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. Pro obhajobu před komisí v případě 
potřeby nabízím následující doplňující otázku: 

1. Jakou funkci budou plnit akcie farmaceutických společností na základě Vámi provedené analýzy a na 
základě aktualizovaných informací (nové mutace COVID)? V případě firmy Moderna, dá se říct, že její akcie 
už plně vstoupily do systematického rizika farmaceutických portfolií? Anebo ještě stále můžeme očekávat 
abnormální budoucí výnosy v kontextu teorie nové ekonomiky (technologických bublin, např. Pastor a 
Veronesi)? 
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