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I. Požadavky na vlastní práci (s těmito požadavky účastí v konkurzu souhlasíte): 
1. Zcela dodržena formální stránka práce – citace, uvádění zdrojů, struktura kapitol – přijatí studenti obdrží vzor 

práce, který je závazný. 

2. Praktická část musí obsahovat vlastní přínos dle zadaného tématu – odpověď na cíl práce, obecné cíle a obecné 

závěry nebudou akceptovány. 

3. Práce musí být ke konzultaci pravidelně zasílána po 5 až 10 stranách ke konzultaci. Student vyčká na obdržení 

revizí práce, zaslané revize práce zapracuje a znovu odešle ke konzultaci. Až po úplném schválení zaslané části je 

možné zasílat ke konzultaci další část práce.  

4. Schválenou danou části práce je chápána vyhotovená část práce, ve které již byly zapracovány všechny revize a 

toto zapracování bylo schváleno bez dalších revizí. 

5. Závazný harmonogram práce – všechny termíny nutné dodržet pro získání zápočtu (je vyžadována aktivní tvorba 

práce během celého studia po přijetí z konkurzu): 

a. zápočet za letní semestr – schválená literární rešerše, průběžné konzultace během semestru, DO KONCE 

LETNÍHO SEMESTRU – NEPOZDĚJI DO KONCE SRPNA, PRVNÍ TÝDEN V ZÁŘÍ JIŽ MUSÍ BÝT ZÁPOČTY ZAPSÁNY 

V UIS, 

b. zápočet za zimní semestr – schválená praktická část práce, průběžné konzultace během semestru, 

NEJPOZDĚJI V ZÁPOČTOVÉM TÝDNU ZIMNÍHO SEMESTRU, 

c. zápočet za letní semestr – schválené výsledky a diskuse, schválený závěr práce, odevzdání elektronické 

podoby práce. NEJPOZDĚJI DO KONCE MĚSÍCE ÚNORA pro BP, poloviny března DP. 

 

NEDODRŽENÍ JAKÉHOKOLIV TERMÍNU = NEUDĚLENÍ ZÁPOČTU V DANÉM 

ROCE A POSUNUTÍ CELÉHO STUDIA O CELÝ ROK – ZÁPOČET BUDE UDĚLOVÁN 

VŽDY POUZE JEDEN A VŽDY POUZE V ODPOVÍDAJÍCÍM SEMESTRU. 

 

II. Požadavky na účast v konkurzu: 
S sebou na konkurz je nutné přinést vypracovaný: 

1. Název práce (cz). 

2. Kde budou získány primární data – kde bude proveden vlastní výzkum, jaký je vztah účastníka konkurzu 

k danému tématu. Cílem práce je realizace vlastního výzkumu, tedy získání dat (experimentálně, v rámci 

zaměstnání a podobně), není přípustné zpracování pouze převzatých dat (ČSÚ a podobně). Pro ověření skutečné 

možnosti získání dat je nezbytná osobní angažovanost v dané oblasti. Příklad na téma nezaměstnanost: 

 

„Jsem zaměstnancem věznice Bory na pozici dozorce, mám denní kontakt s lidmi ve výkonu trestu, jedním z mých 

úkolů je koordinace výkonu zaměstnání během výkonu trestu. Disponuji interními daty o zaměstnanosti vězňů ve 

výkonu tresu na Borech a současně s nimi mohu provádět kvalitativní výzkum formou řízeného rozhovoru. 

Zaměstnání nebudu opouštět.“  

 

„Moje matka pracuje na úřadu práce Vimperk a s registrovanými na úřadu práce může v rámci povinných 

motivačních rozhovorů realizovat kvantitativní výzkum na téma skutečného zájmu o výkon zaměstnání – ochotu 

dojíždět, minimálních platových požadavcích….“. 

 

 „S přítelem v posledních 14 měsících těžíme virtuální měnu Litecoin, vytěžili jsme 12 mincí s nákladem 56 000 Kč na 



spotřebu elektrické energie, 34 000 Kč nákladem na nákup výpočetních zařízení, ….“.  

 

„data o pronájmu budu čerpat denním sledováním serveru Sreality pro oblast Rakovník. Data budu zaznamenávat 

do Excelové tabulky, která bude mít sloupce typ BJ, velikost BJ, počet pater, patro ve kterém je bytová jednotka 

umístěna, typ budovy (zděná, panelová), novostavba (ano, ne)…“.  

3. Stanoven hlavní cíl práce – stanoven konkrétní jasný – specifický cíl práce – cílem práce není něco popsat, 

analyzovat – cíl musí být konkrétní, musí na něj být krátká, jednoduchá, srozumitelná odpověď. Cíl je 

nejdůležitější součást práce, autor si musí být jistý jeho splněním. 

Příklady: 

Cílem práce je komparace finanční gramotnosti hráčů druhé nejvyšší soutěže v systému fotbalových soutěží v České 

republice s finanční gramotností studentů vysokých škol ekonomických oborů. 

Cílem práce je vyčíslení ekonomického přínosu víkendové kulturní akce pořádané Shar-pei Clubem pro rekreační 

osadu Višňová, která leží v oblasti Křivoklátska a Rakovnicka. 

Cílem práce je identifikace reálné míry zhodnocení poskytovaných půjček formou peer to peer prostřednictvím 

platformy Zonky. 

Cílem práce je identifikace nejvýnosnějších podílových fondů obhospodařovaných investiční společností se 

souhlasem státního dozoru České republiky vzhledem k riziku pro investiční částku 1 000 000 Kč v časovém 

horizontu 5 let. 

Cílem práce je identifikace takové kombinace nabídkové ceny za proklik, která povede k maximalizaci marže z 

konkrétního produktu internetového obchodu provozovaného na doméně xxx.cz na vzorku 20 zvolených produktů 

určených pro letní sezónu, prostřednictvím propagace v PPC systémech Google Ads, Sklik a Facebook Ads. 

Cílem práce je určení diferencí mezi pořizovací cenou daného typu nemovitosti, bytové jednotky typu 2+kk, v dražbě 

a cenou shodného typu bytové jednotky na volném realitním trhu pro všechny kraje České republiky. 

 

Na samotném konkurzu byla identifikována reálná možnost dosažení cíle a v případě reálné možnosti dosažení 

stanoveného cíle bude zpracován bodový návrh metodiky práce. Pro přijetí z konkurzu student vypracuje konkrétní zadání 

práce, kde rozpracuje bodovou metodiku práce přesné specifikace postupu vyhotovení práce. Pro přijetí zašle všechny 

požadované body viz: IV. Požadavky na přijetí z konkurzu. 

 

IV. Požadavky na přijetí z konkurzu: 
1. Zaslat emailem: 

a. Název práce (cz). 

b. Název práce (en). 

c. Cíl práce – stanoven konkrétní jasný – specifický cíl práce – cílem práce není něco popsat, analyzovat – cíl 

musí být konkrétní, musí na něj být krátká, jednoduchá, srozumitelná odpověď. Cíl je nejdůležitější 

součást práce, autor si musí být jistý jeho splněním. Na cíl musí jít jednoznačně odpovědět – viz. např. 

„Cílem práce je určit křížovou cenovou elasticitu výrobku XY“. Odpověď:  „Křížová cenová elasticita je 5.“ Cíl 

má obvykle dílčí cíle, na které se v závěru práce také odpovídá. Cíl práce musí odpovídat cíli schválenému 

na konkurzu a musí obsahovat dílčí cíle. Dílčí cíle jsou obvykle jednotlivé mezikroky vedoucí ke splnění 

hlavního cíle, jedná se zejména o teoretické cíle, tedy deskripci jednotlivých okruhů znalostí pro 

vypracování praktické části práce, viz Vzor zaslaných požadavků. 

d. Metodika – postup toho, jak bude práce tvořena – není přípustná obecná metodika typu „bude provedena 

analýza informací a jejich syntéza“ – to je obecný postup každé práce, vyžadován je konkrétní postup – 

píše se v budoucím čase, nesmí se používat první osoba, popisuje se, jak bude práce tvořena.  

e. Klíčová slova – 10 klíčových slov seřazených v abecedním pořadí 

f. Použitá literatura – cca. 8 knih, u BP minimálně 1 zahraniční, u DP minimálně 2 zahraniční. Každá z těchto 

knih se v průběhu práce musí použít alespoň 1x. Zaslání dle citační normy, přesný vzor bod 2e. 



Tyto podklady budou v případě přijetí zapsány do IS.CZU.CZ, jsou neměnné. Provádí se kontrola původnosti 

práce, nepůvodní práce nebude přijata k obhajobě. Cíl, metodika a použitá literatura se v samotné práci 

mohou rozšiřovat (je to i žádoucí), nikoliv zužovat. 

2. Vzor zaslaných požadavků: 

a. Název práce cz: 

Podílové fondy – kolektivní investování. 

 

b. Název práce en: 

Mutual funds – collective investment. 

 

c. Cíl práce: 

Primárním cílem diplomové práce je identifikace nejvýnosnějších podílových fondů obhospodařovaných 

investiční společností se souhlasem státního dozoru České republiky vzhledem k riziku pro investiční částku 

1 000 000 Kč v časovém horizontu 5 let. Dílčím cíle praktické části práce je stanovení kritérií určení stupně 

rizika. 

Dílčím cílem teoretické částí práce je deskripce východisek, zejména deskripce historie vzniku peněz, 

deskripce funkce peněz, deskripce trhu peněz a principů působení nabídky a poptávky na trhu peněz 

včetně definice nabídky a poptávky po penězích, deskripce stupňů likvidity, deskripce principů kolektivního 

investování, deskripce legislativy upravující kolektivní investování včetně legislativy návazné, deskripce 

základních principů monetární politiky v oblasti kolektivního investování. 

 

d. Metodika práce: 

V teoretické části práce bude provedena deskripce a charakteristika vzniku peněz, deskripce funkce peněz, 

deskripce trhu peněz včetně odvození funkcí nabídky a poptávky po penězích a určení stupňů likvidity 

základních forem držby bohatství, dále deskripce kolektivního investování, podrobná deskripce bazické 

legislativy upravující kolektivní investování do podílových fondů v České republice včetně deskripce 

legislativy navazující a bezprostředně související a deskripce základních principů monetární politiky 

v oblasti kolektivního investování do podílových fondů. 

 

V praktické části budou identifikovány podílové fondy obhospodařované investiční společností se 

souhlasem státního dozoru České republiky, kdy bude zjištěn jejich výnos pro jednorázovou investiční 

částku 1 000 000 Kč v časovém horizontu 5 let. Bude provedena komparace výnosnosti a vyhodnocení, 

který z fondů je nejvýnosnější s ohledem na riziko, zohledněny budou všechny poplatky. 

 

e. Klíčová slova: 

akciové fondy, Česká národní banka, dluhopisové fondy, finanční trh, investice, kolektivní investování, 

podílové fondy, riziko, smíšené fondy, výnos, ztráta 
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