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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Práce není plagiát. 

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně, F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

D - uspokojivě. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Všechny body zadání práce byly splněny. Diplomant vybral a předzpracoval vhodná data a na 

základě časových řad získal modely jak regresními metodami, tak metodami softcomputingu. Tyto 

modely použil k predikci budoucích hodnot časových řad a provedl zhodnocení dosažených 

výsledků.  

Při sepisování práce se diplomant dostal do časové tísně, což značně ovlivnilo její kvalitu. Obsah 

teoretické části práce je značně nevyvážený. Její vetšina je věnována popisu burzovního prostředí, 



 

jež bylo zdrojem zpracovávaných dat. Popis použitých statistických regresních metod je velmi 

stručný. Není rovněž popsán algoritmus použitého analytického programování. Závěr práce je 

formulován nejasně.  

Po formální stránce je práce na velmi špatné úrovni, obsahuje celou řadu fromálních chyb a 

překlepů.   
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