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1. Volba tématu a cíl práce 

 Student si za téma své práce zvolil státní dluhopisy, které jsou a budou v současnosti velmi 
důležitým zdrojem financování. Volbu tohoto tématu je proto možné označit za vhodnou pro 
bakalářskou práci. 

Cílem práce je srovnání vybraných státních dluhopisů. Stanovený cíl je dobře formulován a 
předložená bakalářská práce tento cíl splňuje.  

2. Struktura práce, vzájemná provázanost, práce s literaturou 

Bakalářská práce je podle zadání rozčleněna do 5 kapitol včetně úvodu a závěru. Názvy i obsah 
kapitol jsou v souladu se zadáním bakalářské práce. Celkově je práce dobře provázaná, jednotlivé 
kapitoly na sebe navazují. 

  
V úvodní části práce autor popisuje investování do dluhopisů, charakterizuje státní dluhopisy a 

vysvětluje, na základě jakých parametrů bude vybrané státní dluhopisy srovnávat a hodnotit.  Třetí 
kapitola se zabývá podrobnou charakteristikou trhů státních dluhopisů v České republice, ve Velké 
Británii a na Slovensku. Následující kapitola Srovnání dluhopisů dle vhodných hodnotících kritérií je 
jádrem bakalářské práce a jsou zde v rámci těchto vybraných zemí podrobně srovnány trhy státních 
dluhopisů těchto zemí včetně např. vyhodnocení ekonomické síly těchto zemí na základě HDP a 
celkového zadlužení nebo stanovení možného předpokládaného dluhopisového výnosu. V závěru této 
kapitoly autor konkrétně srovnává vybrané zástupce státních dluhopisů v těchto zemích.  

3. Odborné vyjadřování, kvalita výkladu, formální úprava 

Autor se vyjadřuje odborně na velmi dobré úrovni, celková kvalita výkladu je také dobrá.  Při 
zpracování zadaného tématu byly použity odpovídající metody a postupy.  

Práce je přehledná, grafy a tabulky jsou číslovány. Odkazy na literaturu a ostatní zdroje jsou v textu 
uváděny.  

4. Námět k ústní obhajobě 

Při obhajobě bakalářské práce doporučuji odpovědět na následující otázku: 

 Vybral byste si některý z uvedených dluhopisů pro vlastní investování?  

 

 



 

5.  Celkové hodnocení práce 

Student zvládl zvolené téma po teoretické i praktické stránce a předložená práce odpovídá 
požadavkům kladeným na bakalářské práce. Prokázal také schopnost samostatné práce při řešení 
zadané problematiky. Po formální stránce je předložená práce v pořádku.  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Kateřina Kořená 
V Ostravě 26.6. 2020 
 
 


