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Cílem práce je komparace obchodování na vybraných burzách na 
zahraničích trzích na základě dostupných údajů, vymezení specifik a 
přínosů zahraničních burz pro investory. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Josef Novotný, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací x    
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
x    

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Zadání bakalářské práce bylo splněno a studentka provedla komparaci dvou zahraničních burz 
a to z Norska a Austrálie. Obě zkoumané burzy byly komparovány z několika hledisek např. 
z pohledu obchodování, vývoje indexů. 
 
Náročnost tématu lze spatřovat hlavně ve zpracování dostupných materiálů a v jazykové 
vybavenosti. Protože studentka musela prokázat jazykové znalosti, poněvadž obě burzy 
poskytují veřejné informace pouze v mateřském nebo anglickém jazyce. 
 
Po obsahové stránce je práce vhodně členěna a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
Získané informace byly čerpány hlavně pro praktickou část ze zkoumaných burz a z veřejně 
dostupných zdrojů. Kvalitu práce zvyšuje čerpání ze zahraničních zdrojů.  



Na druhou stranu po stránce formální a stylistické vykazuje práce drobné nedostatky, které 
snižují význam práce.  
 
Přínos pro praxi lze spatřovat v tom, že dnes je možné uskutečňovat globální investiční 
záměry, kde např. investor z České republiky může provádět investiční obchody na burzách 
v zahraničí přes obchodníka s cennými papíry. Investiční příležitosti, které nabízí zkoumané 
burzy, dokládá podkapitola 4.3, kde je provedena komparace vybraných akciových titulů ze 
zvolených burz. Toto srovnání přispívá ke konečnému investičnímu rozhodování. Dále to 
dokládá i tabulka 11 na str. 50. Na teoretické úrovni práce poskytuje nové informace 
o investičních možnostech na světových finančních trzích.   
 
Otázky: 
1. V práci jste komparovala obchodování na australské a norské burze. Proč jste si zvolila tyto 
dvě burzy? 
2. Podle jakých kritérií na str. 40 byly vybrány akciové společnosti na Vámi zkoumaných 
burzách v zahraničí? 
 
Práce je - není  doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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