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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 vybral téma, které je často opomíjené, protože se vyskytuje v přehlížené zóně mezi akademickým popisem
nabídky finančního trhu na obecné úrovni a konkrétními produkty finančních institucí. Z tohoto důvodu vnímám výběr
tématu jako velmi přínosné a práce opravdu může sloužit jako určitý návod pro drobného investora jak postupovat k
uspokojení předem definovaných potřeb. Informace k tématu jsou velmi roztříštěné a drobný investor by musel strávit
několik dnů výzkumem, protože neexistuje alternativní zdroj informací, který by toto drobnému investorovi přiblížil.
Jelikož se sám za drobného investora považuji, hodnotím práci jako velmi přínosnou.
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):
Téma je zpracováno relativně stručně a věcně, student nezabíhá do zbytečných detailů a nevysvětluje termíny, které
drobný investor zná nebo by měl znát. Cíl práce je jasně definován a jasně splněn, závěry uvedeny přehledně.
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):
Ač bych osobně upřednostnil citační normu APA (nedocházelo by k nepřehlednému míchání poznámek pod čarou a
referencí - někdy aktivních a podtržených, které jsou na konci BP uvedeny podruhé), je nutné říci, že vybraná citační
norma byla použita bez chyby. Ohledně s citacemi souvisejícím uvedením zdroje informací u grafiky si autor plete zdroj
dat a to, kdo danou grafiku vytvořil. Standardně se jedná o zdroj dat, tedy kdo poskytl data a tedy Zdroj u grafu o
měnovém úvěru Fio banky je Fio Banka a nikoliv „vlastní zpracování“. To je jedna z významnějších, nicméně ne
zásadních chyb, které autor provedl neb je vždy z textu zřejmé, kde autor data získal.
Celkové hodnocení a otázky k obhajobě:
Práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.
1. Pokud investor disponuje větším portfoliem, které obsahuje více investičních nástrojů, u kterých nástrojů by se měl
zaměřit na zajištění měnového rizika?
2. Měnové zajištění pomocí finančních instrumentů patří do kategorie externího hedgování, jaké metody interního
hedgování jsou dostupné drobnému investorovi?
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