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Zadání A

Hodnocení náročnos- zadání závěrečné práce.                                                                             

Zadání bylo stanoveno racionálně a relevantně pro účely akademické práce.

Splnění zadání A

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

Zadání bylo adekvátně splněno dle jeho uvedených požadavků.

Zvolený postup řešení B

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Student zvolil ideální metodu řešení, nicméně pro investorské účely mohl zapojit konkrétnější ukazatele.

Odborná úroveň A

Posuďte úroveň odbornos- závěrečné práce, využiL znalosL získaných studiem a z odborné literatury, využiL podkladů a dat 
získaných z praxe.

Odbornost závěrečné práce je z aktuálních znalosP z oblas; ekonomie a finančních trhů na vysoké úrovni.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C

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

Práce obsahuje větší množství pravopisných chyb, vynechávání slov a chyby ve formátování.
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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. 

Student měl dle cíle práce za úkol zpracovat tzv. “analýzu pro investora ohledně dopadu pandemie na americký 
akciový trh”, přičemž mělo dojít ke komparaci aktuální pandemie SARS-CoV-2 s dot.com bublinou a finanční krizí z 
roku 2008. Pro účely této analýzy zvolil fundamentální přístup a dostupná makroekonomická data. 
V teore;cké čás; objasnil základní pojmy z finančního a kapitálového trhu, včetně jednotlivých přístupů technické, 
fundamentální a psychologické analýzy. 
Student realizoval velmi srozumitelnou a přehlednou “exkurzi” ekonomického vývoje v kontextu pandemie nového 
koronaviru a jednotlivá data interpretoval do logického celku s cílem potenciálního investorského využiP.  
Jediné, co se dá práci vytknout, je absence ukázky finanční analýzy, např. mezikvartálních ukazatelů ROA a ROE pro 
několik vybraných top firem s největší tržní kapitalizací, aby byl zřejmý dopad pandemie na samotnou rentabilitu a 
výkon, čímž by analýza pro investorské účely byla směrodatnější. 
Nicméně veškeré aspekty cíle práce byly naplněny, proto hodnoPm práci jako výbornou. 

Otázky: 
1. V kapitole 5 Metodika zmiňujete, jak jednotlivé událos; tvoří meta analýzu. Můžete popsat definici Meta 

Analýzy a krátce zmínit, jak byl její postup implementován pro dosažení cíle práce? 

2. V tabulce č.1 Porovnání propadů je vidět, že doba medvědího trhu a doba zotavení k novému all ;me high má u 
krizí v průběhu času sestupný charakter. Co vnímáte jako hlavní důvod tohoto zkracování a jak by podle Vás 
mohly v tomto kontextu probíhat další krize? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnojm klasifikačním stupněm  A 

Datum: 29.5.2021     Podpis: ……………………………………………………

Výběr zdrojů, korektnost citací A

Vyjádřete se k ak-vitě 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 e-ky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.

Student vybíral jak mezi kvalitní literaturou, tak mezi relevantními internetovými zdroji.

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teore-ckých výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnos- technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnos- apod.

Viz celkové hodnocení níže.
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