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 Autor se ve své práci věnuje výběru portfolia, a to více či méně známým 
přístupům. Na úvod autor krátce jednotlivé přístupy popisuje a dále se zaměřuje na přístup, 
který se pro jeho práci stal vlajkovým: výběr portfolio pomocí shlukovacích algoritmů (dále 
také ITA). 

Stěžejní částí jeho práce je aplikace tohoto přístupu (ITA) na reálná data (akcie), ve 
dvou různých obdobích,  a srovnání výsledků s jiným přístupem (Brandtův přístup). Výsledkem 
práce je pak zhodnocení obou přístupů a jejich využitelnost v praxi. 

 
Je však třeba konstatovat, že výběr(y) portfolia je(jsou) zde založen(y) primárně na 

technické analyze akciových dat. Z mého pohledu je však zásadní fundamentální analýza, a to 
především v dlouhém investorském období, kdy mohou být výsledky technické analýzy i 
nebezpečné.    Zároveň je zde zcela opominut časový prvek (resp. tvorba portfolio v průběhu 
času). 

Autor  přináší dvě skupiny dat, a to skupinu silně korelovaných akcií  (IT průmysl) a 
skupinu nejlikvidnějších akcií (nejvíce obchodovaných). Ze seznamu však vyplývá, že i tato 
skupina v sobě zahrnuje velmi těsně korelované tituly (4 bankovní tituly na LSE). 

 
Já bych tuto metodu pro tvorbu svého portfolio nevybrala (a to jak z hlediska osobních 

financí, tak i z pozice např. portfolio managera investičního fondu). Byla bych také nerada, 
kdyby např. penzijní fond, kterému svěřuji své prostředky na ca 30 let, tuto metodu používal. 
Dle mého názoru tato metoda nerespektuje pravidla obezřetnosti a péče o svěřené 
prostředky. Je spíše spekulativní, může plnit krátkodobé cíle. 

Chtěla bych se tedy zeptat autora, zda by se spolehl na tuto metodu určení vah titulů v 
portfoliu a použil ji pro své dlouhodobé potřeby.  Také bych ho požádala o shrnutí 
faktorů/pozitiv, které pro tuto metodu hovoří. 

 
Práce je psána dobrou angličtinou, je přehledná a poměrně srozumitelná. Uznávám 

také, že práce přináší alternativní pohled na možnosti tvorby porfolia, což je chválihodné.    
 
Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení bakalářské práce Mgr. Petra Jenčeka na 

výbornou.   
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CATEGORY POINTS 
 

Quality of Research 28 
Clarity and Readability 10 
Content/Quality of Ideas  30 
Organization & Development 10 
Manuscript Form 5 

 

TOTAL POINTS 83 
 

LETTER GRADE A 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
(Signature – Oponent) 
 
 
Evaluated on: 21. 1. 2010  
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Explanation of categories and scale: 
 
QUALITY OF RESEARCH: The thesis demonstrates the author’s full understanding and command of current 
literature and he/she uses it competently. The topic of the thesis is well structured and methods used are proper 
and relevant to the research question being investigated. A full and accurate analysis of thesis statement, from 
both a theoretical and applied perspective, is provided. 
 

Strong   Middle    Weak 
 30 27 24 21 18 15 12 8 4 0 
 
 
CONTENT/QUALITY OF IDEAS: A range and depth of exposition; an appropriate sense of complexity of the 
topic; appropriate analysis of the thesis statement; and an accurate understanding of theoretical concepts is 
demonstrated.  A full discussion of applicable and relevant theories stylized data is included. Original, creative 
thought is provided and evident. Demonstrates critical thinking and analysis with application of theory and 
student’s ability to draw conclusions based on their knowledge, skills and research. 
 

Strong   Middle    Weak 
 40 36 32 28 24 20 15 10 5 0 
 
 
ORGANIZATION AND DEVELOPMENT:  The paper demonstrates a logical and clear arrangement of ideas; an 
effective use of transitions; a unity and coherence of paragraphs; and a clear development of ideas through 
supporting detail and evidence. The reader is successfully oriented to the subject, purpose, methodology, and 
structure of the report; an overview of the whole is included; the reader’s attention and interest is engaged. The 
thesis statement is clearly and definitively stated without ambiguity. The conclusion is strong and reflective of the 
work as a whole. 
 

Strong   Middle   Weak 
 15 13 12 10 8 6 4 2 0 
 
 
CLARITY AND READIBILITY: Ease of readability; appropriate use of language and style for the rhetorical 
content; clarity of sentences (reader doesn’t get lost; minimum need for slowing down or re-reading) is 
appropriately demonstrated. Professional level of English expression is evident (limited amount of non-native 
language to English translation is detectable). 
 

Strong   Middle   Weak 
 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0 
 
 
MANUSCRIPT FORM:  The appropriate manuscript form and style for the rhetorical content; a professional 
image; an appropriate use of headings and sub-headings; an appropriate format for graphs and tables; an 
effective referencing of graphs and tables in the text; complete and accurate bibliography documented to support 
the applied research; and the overall impact of document design is considered.  
 

Strong  Middle  Weak 
 5 4 3 2 1 0  


