
OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 

a 

ostatního finančního majetku  

specializační čtyřsemestrálním kurz 

v období 2017-2019 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

Obecné informace: 

Čtvrtý semestr kurzu je určen pro zpracování závěrečné práce a přípravu na závěrečnou 

zkoušku.  

 

Závěrečná zkouška před komisí sestává z obhajoby závěrečné práce a z pohovoru nad 

tématem práce a souvisejícími tématy. Obě části závěrečné zkoušky probíhají v rámci jednoho 

zkouškového termínu a budou hodnoceny jedinou výslednou klasifikací. 

 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky vyhotoví IOM VŠE osvědčení o absolvování 

specializačního studia, které zašle absolventovi do 1 měsíce doporučenou poštou. 

 

Každý posluchač je povinen absolvovat závěrečnou zkoušku nejpozději do jednoho roku od 

skončení kurzu, ve výjimečných a odůvodněných případech na základě žádosti do dvou let.  
 

 

 

Podmínky přistoupení k závěrečné zkoušce: 

Pro přistoupení k závěrečné zkoušce je nutné, aby posluchač splnil všechny níže uvedené 

požadavky: 

- úspěšné složení všech dílčích zkoušek kurzu 

- podání přihlášky 

- odeslání závěrečné práce ve stanovené lhůtě nejpozději 6 týdnů před termínem zkoušky 

v elektronické podobě 

- odevzdání závěrečné práce ve dvou vyhotoveních v případě doporučení odborným 

garantem, a to ve stanovené lhůtě nejpozději 2 týdny před termínem zkoušky v listinné 

podobě organizačnímu garantovi kurzu 
 

 

Přihláška k závěrečné zkoušce: 

Vyplněný a modře podepsaný formulář přihlášky posluchač zašle elektronicky na e-mailovou 

adresu: eva.junkova@vse.cz nebo poštou na adresu: Vysoká škola ekonomická, IOM - Ing. 

Eva Junková, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 

 

Plánované termíny pro závěrečnou zkoušku (jeden i více v rámci jednoho měsíce) 

1) květen 2019  

2) říjen 2019  

3) únor 2020 



 

Závěrečná práce: 

Závěrečná práce slouží k ověření znalostí vybrané problematiky a může mít formu konkrétního 

ocenění nebo se může zabývat řešením zvoleného obecného problému. Posluchač si zvolí jednu 

z možností. 

 Závěrečná práce ve formě oceňovacího posudku: 

Téma ocenění posudku k závěrečné zkoušce si posluchač určí sám a se stručnou 

osnovou nebo odůvodněním zašle na adresu: jarmila.radova@vse.cz. Vybrané téma 

ocenění schvaluje odborný garant studia a posluchači o tomto rozhodnutí budou 

elektronicky informováni.  
 

Posudek musí splňovat všechny náležitosti po formální, obsahové i jazykové stránce. 

V textu nebudou používány žádné zkratky, které nejsou všeobecně známy. Z hlediska 

odbornosti je rozhodující zdůvodnění, jak zpracovatel k výsledku dospěl, tím se rozumí 

zdůvodnění všech zvolených faktorů ovlivňujících výsledek a všech hodnot, které 

výsledek významným způsobem ovlivňují, včetně použití zdrojů všech informací. Zcela 

jednoznačně musí být v práci zdůvodněna volba oceňovacích metod. 

Rozsah posudku k závěrečné zkoušce je minimálně 25 stran bez příloh. 
 

 Závěrečná práce ve formě řešení obecného problému: 

Závěrečná práce s obecným tématem se musí zabývat řešením určitého problému a 

nemůže být pouze kompilací základní literatury. Na začátku práce musí být jasně 

vymezen cíl, který bude posluchač v práci řešit. Na konci práce musí být uveden závěr, 

který naznačí stupeň splnění stanoveného cíle. 

Téma závěrečné práce si posluchač zvolí ze seznamu témat IOM VŠE nebo si téma určí 

sám. Vybrané nebo samostatně zvolené téma posluchač zašle se stručnou osnovou nebo 

odůvodněním na adresu: jarmila.radova@vse.cz ke schválení. O schválení tématu 

budou posluchači elektronicky informováni.  

Rozsah závěrečné práce je minimálně 25 stran. 

 

Návrhy témat (je možno upřesnit dle zájmu a preferencí účastníka):  

1. Oceňování opcí pomocí Black – Scholesova modelu (srovnání se skutečnou tržní cenou, 

analýza) 

2. Konstrukce výnosové křivky a její použití pro ocenění vládních obligací 

3. Téma dle  vlastního výběru (deriváty, obligace) 

4.  Srovnání binomického a BS modelu pro oceňování opcí. 

5. Metodiky pro ocenění směnek a její praktické využití 

6. Ocenění zvolené akcie 

7. Ocenění neobchodovatelného CP 

8. Využití akciových analýz pro ocenění akcie 

9. Ocenění korporátního dluhopisu 

10. Ocenění HZL 

 

Závěrečná práce se zasílá nejpozději 6 týdnů před termínem zkoušky v elektronické podobě na 

adresu: jarmila.radova@vse.cz. Pokud nebude závěrečná práce odborným garantem 

doporučena k obhajobě, musí být přepracována, popř. vypracována práce nová na jiné téma. 

Posluchač může skládat závěrečnou zkoušku až po doporučení jeho práce k obhajobě. 



Schválenou a doporučenou závěrečnou práci k obhajobě zašle posluchač ve dvou stejnopisech 

na adresu organizačního garanta: eva.junkova@vse.cz nejpozději 2 týdny před termínem 

zkoušky. 

Konzultovat přípravu své závěrečné práce může posluchač s odborným garantem studia doc. 

RNDr. Jarmilou Radovou, Ph.D. mailem: jarmila.radova@vse.cz. 

 

Pohovor nad tématem závěrečné práce: 

Probíhá formou dialogu se členy komise na téma související s vypracovanou závěrečnou prací. 

 

Závěrečná zkouška bude hodnocena klasifikační stupnicí: výborně, velmi dobře, dobře, 

neprospěl-a. 

 

O výsledku zkoušky budou posluchači informováni bezprostředně po skončení pohovoru nad 

tématem závěrečné práce. 

 

Témata k závěrečné zkoušce: 

Všechna témata k závěrečné zkoušce směřují k nezbytnému prověření základních kompetencí, 

které musí absolvent ovládat k vypracování posudků o ocenění cenných papírů a ostatního 

finančního majetku. 

Témata se týkají oblastí, které byly při výuce OCP skutečně probírány v jednotlivých 

předmětech. Výjimku tvoří pouze ty oblasti, kde se předpokládají běžné znalosti na bázi 

všeobecného vzdělání, jako jsou základní matematické a logické operace, znalost českého 

jazyka a pravopisu, schopnost se jasně vyjadřovat apod. 

 

 


