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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza cen ropy 
Jméno autora: Martin Jungwirth 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Mgr. František Hřebík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Institut ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání Zvolte položku. 
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. 
 

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

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
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, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předkládaná práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

Autor si zvolil obtížnější téma. Cílem bylo analyzovat faktory ovlivňující cenu ropy s doporučením pro drobné 
investory, kam a za jakých podmínek investovat. Srovnává trh ropy s podobnými komoditami a navrhuje 
doporučení pro drobné investory. Z tohoto pohledu byl cíl práce splněn. Doporučoval bych cíl práce zúžit a 
zaměřit se pouze např. na faktory ovlivňující cenu ropy v daném období a srovnat ropu s jinou komoditou. 
V závěru se krátké srovnání s jinými komoditami objevuje. Kladně hodnotím historický pohled na události vedoucí 
k jednotlivým ropným šokům v sedmdesátých letech 20. století. Po jazykové stránce bych doporučil nepoužívat 1. 
osobu jednotného čísla a raději bych doporučoval použít 3. osobu jednotného čísla.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

1) V čem je výhodnější investice do finančních derivátů z hlediska investování oproti akciím? 
2) Nakolik jako dlouhodobý faktor ovlivní elektromobilita cenu ropy? 

 

  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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