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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza cen zlata 
Jméno autora: Marko Lancoš 
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. 
Práce má v teoretické části převážně popisný charakter, v praktické části byla vhodně použita metoda analytická. 

 

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. 

Cíl práce byl splněn s následujícími výhradami. V práci nebyla provedena na dostatečné úrovni technická 
analýza a současně práce nezohledňuje teorii a praxi behaviorálních financí. 

 

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

Zvolený postup řešení je správný, fundamentální analýza byla použita vhodně, technickou analýzu hodnotím jako 
nedostatečnou.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V teoretické části byla použita metoda popisná, v praktické části zaslouží pozornost použití fundamentální a technické 
analýzy, i když technická zůstala na nedostatečné úrovni.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce nemám připomínky, jazykovou úroveň nehodnotím, práce byla napsána ve slovenštině.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
V práci mohlo být použito více zdrojů, především v teoretické části, v praktické části práce čerpá především 
z internetových zdrojů. Nalezená shoda 10%.  

 

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 po formální stránce nároky kladené na bakalářskou práci. Je napsána přehledně, autor 
projevil o dané téma značný zájem.  

Z hlediska splnění zadání v práci nebyla provedena na dostatečné úrovni technická analýza, práce nezohledňuje 
teorii a praxi behaviorálních financí (viz. splnění zadání).    

V práci se objevují některá tvrzení např. ,,zlato nevydělává tolik jako akcie“, bez dalšího hodnocení rizikovosti 
akcií. V práci se na několika místech objevuje 1. osoba jednotného čísla, tzv. ich forma, doporučuji psát práci ve 3. 
osobě. 

Není vhodné, aby autor v závěru uváděl, že cíl práce byl splněn. Hodnocení práce a splnění cíle je záležitostí 
vedoucího, oponenta a především komise.  

Předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

   

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Možné otázky do diskuse: 

1) V práci se na straně 30 hodnotí kvalita fyzického zlata podle karátů. Ryzí zlato = 24 karátů. Odkud se vzal 
název karát a z čeho je odvozen? 

2) V práci jsou uvedeni největší držitelé zlata. Vysvětlete motivaci držby zlata jednotlivými státy, když peníze 
nejsou v současnosti kryty zlatem a zlato se do oběhu nezapojuje. 
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