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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
 
Posuzovaná magisterská práce se věnuje dopadům akciových pobídek managerům na hodnotu 
akciových společností. Dle teorie by takovéto pobídky měly omezovat problém principál/ agent, na 
druhou stranu se v souvislosti s finanční krizí objevovala argumentace, která v ní přisuzovala negativní 
roli odměňovacích schémat managerů finančních institucí a jejich ochotě přijímat nadměrná rizika 
v době vzestupné fáze finančního cyklu. Z tohoto úhlu pohledu tak vidím posuzovanou magisterskou 
práci jako jednoznačně relevantní a věnující se aktuálnímu tématu. I když práce používá data 
z amerických akciových trhů, která jsou obecně využívána velmi často, vidím příspěvek provedené 
analýzy právě v tom, že se zaměřuje na toto aktuální téma. Z hlediska datového pokrytí bych možná 
uvítal zahrnutí větší části období před propuknutím finanční krize (data pokrývají období 2007-2017), 
kdy by bylo zajímavé věnovat se diskusi toho, jakou roli měly akciové pobídky managerů v období 
akumulační fáze finanční krize- zde by bylo možné testovat hypotézy spojené  právě s negativním 
vlivem odměňovacích schémat managerů na finanční krizi (viz např. T. Philippon a A. Reshef (2012), 
Wages and Human Capital in the U.S. Financial Industry: 1909-2006, The Quarterly Journal of 
Economics, Volume 127, Issue 4, , také NBER Working Paper No. 14644)  
 
Methods 
Metodologie použitá v analýze vychází z práce  Mehran (1995), přičemž zkoumá dopady odměn 
managerů na Tobinovo q. Výsledky jsou vypočteny pomocí fixed effects modelu a pooled OLS 
modelu. Metodologie se mi jeví jako standardní. Přidaná hodnota oproti práci Mehran (1995) spočívá 
krom aplikace metody na novější data také v použití panelových dat, autor provádí i řadu analýz 
robustnosti. Autor by nicméně mohl komentovat poměrně nízké hodnoty R2 pro analýzu pomocí 
pooled OLS (str. 29-30). Jsou tyto hodnoty obdobné jako v práci Mehran (1995)? Jsou takovéto 
hodnoty pro tyto typy studíi standardní? Ovlivňuje nízké R2 nějak výrazně sílu prazentovaných 
výsledků? 
 
Literature 
Seznam použité literatury je poměrně extenzivní a pokrývá všechny mě známé studie na toto téma. 
Jak jsme již uvedl výše, možná bych přivítal uvedení některých studií diskutujících roli managerského 
odměňování v poslední finanční krizi. 
 
Manuscript form 
 
Magisterská práce splňuje veškeré požadavky na ni kladené, je sepsána poměrně čtivou a sevřenou 
formou, neobsahuje části, které by působily jako „nafukování textu“. Byl jsem pouze poněkud zmaten 
z kapitol „Discussion“ a „Conclusion“, které po sobě následovaly, a které se částečně překrývaly. 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Celkově vnímám magisterskou práci pozitivně, navrhuji její hodnocení stupněm B. 
 
Krom výše uvedených možných otázek (diskuse článků hodnotících negativní roli managerských 
pobídek ve finanční krizi a komentář k poměrně nízkému R2) by se autor při obhajobě mohl vyjádřit 
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k následujícímu dotazu: Provedená analýza poměrně hezky ilustrovala pozitivní roli akciových pobídek 
managerů na úroveň ceny akcií (resp. Na tobinovo q, které s ní souvisí). Jaká je ale role těchto 
pobídek na volatilitu cen akcií? Osobně bych očekával, že bude spíše negativní, tedy ve směru vyšší 
volatility (například v rámci opčních schémat  vyšší volatilita akcií zvyšuje hodnotu opce, kterou 
manager drží). Mohl by se autor k tomuto vyjádřit? 
 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Methods                       (max. 30 points) 28 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 86 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) B 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL GRADE 

91 – 100 A 
81 - 90 B 
71 - 80 C 
61 – 70 D 
51 – 60 E 
0 – 50 F 

 


