
 

1/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 

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: IES 
Vedoucí práce: Ing. Petr Makovský, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: IES 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

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

 
Splnění zadání splněno s menšími 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 C - 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 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 cen ropy pro potenciálního investora do ropných indexů či derivátů. 
Bakalant popsal standardní teoretické zázemí obchodování s ropou a vůbec celý ropný průmysl. Spíše povrchně 
(velmi filosoficky) se zabýval empirickou analýzou ceny ropy. V empirické části popsal praktické cesty, jak český 
investor může do svého portfolia zapojit ropné deriváty. Velmi lehce se také dotkl úvahy nad možnými dopady 
pandemie COVID-19 na ceny ropných instrumentů. Bohužel bez dalšího sofistikovanějšího zázemí. Nicméně 
student prokázal „řemeslo“, předložil kvalitně zpracovanou práci, které je dobře ozdrojovaná a procitovaná. Na 
druhou stranu u bakalářské práce nepředpokládáme statistické testování hypotéz a ověření výzkumných otázek. U 
dalších prací už to ovšem požadovat budeme. Musím být spravedlivý, především úvahy o bodu zlomu v podobě 
nenalézání nových ložisek ropy, jsou velmi dobře zpracované a hloubavého čtenáře musí vždy velmi zaujmout 
v kontextu zásadní role ropy ve světě. Dále ropné šoky, jejich příčiny a dopady jsou také kvalitně zpracované.     
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Pro potřeby obhajoby navrhuji zodpovězení následující otázky: 

1. Jakým způsobem rozvíjející se e-mobilita rozvine/utlumí obchodování s ropnými indexy? 
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