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Stupeň hodnocení
1
2
3
4
Hodnocení samotného tématu
Aktuálnost zpracovávaného tématu
Náročnost na teoretické znalosti
Náročnost na praktické zkušenosti a práci v terénu
Obtížnost získávání podkladových materiálů a dat
Slovní hodnocení (několik vět):
Autor si pro svou bakalářskou práci zvolil aktuální a vhodné téma. Jedná se o práci, která se věnuje oblasti zajištění
měnového rizika drobného investora, které má v podmínkách české otevřené ekonomiky, jenž je navíc součástí EU,
svůj význam. Student prokázal velmi dobré teoretické znalosti z oblasti financí, které zpracování bakalářské práce
vyžadovalo.
Hodnocení zpracování tématu studentem
Hloubka a rozsah zpracování tématu
Vhodnost využitých metod, dat a materiálů
Vhodnost a jasná definice cíle práce
Splnění vytyčeného cíle, formulace závěrů
Vlastní přínos k tématu
Slovní hodnocení (několik vět):
Autor zpracoval bakalářskou práci v požadovaném rozsahu a k dosažení cíle práce využil vhodných metod. Cíl práce
byl rovněž formulován jasně a vhodně. Cíl práce logicky navazuje na závěr práce. Vlastním přínosem autora je
provedená analýza, která se zakládá zejména na komparativní analýze.
Hodnocení struktury a formy práce
Přehlednost a logická návaznost ve struktuře práce
Vybavenost práce s daty, tabulkami, grafy, přílohami apod. (je-li vhodné)
Formální úprava práce
Správná práce s odkazy a citacemi
Stylistická úroveň práce
Slovní hodnocení (několik vět):
Práce je přehledná a má logickou strukturu. Autor prokázal dobrou schopnost pracovat s daty, tabulkami i grafy, které
tak celou práci činí více přehlednou a názornou. Praktická část práce je zpracována dobře a velmi pozitivně hodnotím
subkapitolu 2.3, jenž obsahuje scénáře zajištění pro individuálního investora.
Celkové hodnocení a otázky k obhajobě:
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.
Otázka: Můžete formulovat daňové aspekty zajištění měnového rizika investic drobného investora?
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