POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Analýza cen BITCOIN
Tomáš Ruprich
bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
IES
Ing. Petr Makovský, Ph.D.
IES

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

Splnění zadání

splněno s většími výhradami

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

B - velmi dobře

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

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Vložte komentář.

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.
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.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D - uspokojivě.
V bakalářské práci bylo popsáno teoretické zázemí BITCOINU jako investičního aktiva. Rešerše literatury je
v pořádku, stejně jako teoretická část a z ní pramenící úvahy. Z nějakého důvodu student nedopracoval
empirickou část v podobě standardní kalkulace výnosností investic do BITCOINU v různých časových obdobích.
Bohužel pro autora bakalářské práce se na trhu s BITCOINY (ale i jinými elektronickými měnami/aktivy) toho
dramaticky mnoho odehrálo za poslední dva měsíce. Takovým úhlem pohledu se analýza jeví jako bezcenná. Pro
argumentaci za tuto práci nutno ovšem dodat, že nikdo nemohl ještě před několika měsíci vědět, že si Elon Musk
zaspekuluje s BITCOINEM tak, jak to udělal (na finančním trhu nikoliv poprvé). Pokud by v práci byla analýza
uvažující nákupy a prodeje v několika klidně třech obdobích, práce by byla perfektní. Mnoho investorských
domácností na popsané dynamice prodělalo docela dost peněz.
1. Očekáváte stejně dramatický růst kurzu BITCOINU jako tomu bylo v období 2015-2020 do budoucna? Anebo
byste na základě Vámi provedeného rozboru spíše vstupoval do krátkých investorských pozic?

Datum: 7.6.2021

Podpis:
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