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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce   X   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   X   

Hloubka provedené analýzy  X   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  X   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  X   

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    

Formulování vlastních názorů diplomantem X    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   

Stylistická úroveň práce X    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   X   

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   X  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 

1. Jaký vývoj kurzu CZK očekáváte v souvislosti s mediálně komunikovanou budoucí ekonomickou 
krizí? Jakým způsobem by to mohlo ovlivnit budoucí exportní obchodní činnost firmy ROBIN-
BABY, s.r.o.? Jak může nejen kurz CZK, ale i EUR vzhledem k očekávanému odchodu Velké 

Británie z EU? Může tato skutečnost skrze kurzové změny ovlivnit firmu ROBIN-BABY, s.r.o.? 
2. V práci uvádíte nástroje, resp. opatření proti kurzovému riziku pro danou firmu tím, že volíte pro 

fakturaci měnu EUR. Jak se díváte na možnost/nemožnost využití dnes již celkem rozšířené 

virtuální měny Bitcoin? Lze tuto „měnu“ využít pro takový podnik, jako je ROBIN-BABY, s.r.o. jako 
možnost pro eliminaci kurzového rizika vzhledem k možným budoucím intervencím ČNB 
na českou měnu CZK?  

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře.                
 
 

Datum:                                                                    .....…………………………………….........…. 
                                                                                 Podpis oponenta diplomové práce 
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich 

cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 

stranu posudku). 

 

Předložená diplomová práce se zabývá velmi zajímavým tématem v oblasti měnové politiky a intervencí ČNB 

na českou měnu. Již tento výběr tématu silně ovlivňuje volbu odborných literárních zdrojů, které jsou 

především české, zahraniční jsou zastoupené jen dvěma zdroji. Z tohoto pohledu je tedy hůře hodnocená 

práce se zahraniční literaturou, nicméně tento fakt vyplývá z orientace práce na českou firmu a českou měnu. 

Celkově je jinak práce s literaturou na standardní úrovni diplomové práce, skýtá však rezervy v podobě hlubší 

rešerše zkoumaného tématu. Diplomant pracuje především na úrovni základních teoretických východisek.  

 

Dále se diplomant v práci zabývá vývojem makroekonomických ukazatelů a vlivem kurzových změn na tyto 

ukazatele. Diplomant ukazuje adekvátní úroveň znalostí a orientace v této makroekonomické oblasti. 

Pozitivně hodnotím schopnost diplomanta aplikovat ekonomickou teorii na konkrétní podnik a konkrétní 

realitu zahraničního obchodu. Je patrné, že se diplomant v dané oblasti vyzná, orientuje a je schopný 

provázat ekonomickou teorii se samotnou praxí. Na základě této skutečnosti jsou i vyřčené závěry a 

východiska pro firmu ROBIN-BABY, s.r.o. odpovídající, realizovatelné a prakticky tak velmi dobře využitelné. 

Tím považuji stanovený cíl práce za splněný. 

 

Celkově však práce působí standardním průměrným dojmem, obsahuje některé občasné formální nedostatky 

ve zpracování textu (překlepy, pravopisné chyby, apod.), nicméně z mého pohledu splňující nároky závěrečné 

akademické práce na této úrovni. Práci doporučuji k obhajobě. 


