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Overall Evaluation:  
 
 

Autor si zvolil téma – vztah mezi odměnou managementu firem a jeho výkonností, 
které je komplikováno velmi problematickým přístupem k relevantním datům a zpravidla ještě 
problematičtější kvalitou vysvětlujících proměnných. Jestli tato výhrada platí relativně obecně, 
pak jmenovitě v ČR je tento problém ještě výraznější. Platí zde totiž pravidlo, které říká, že 
pokud nemusím o sobě poskytnout nějakou informaci, aniž bych si byl vědom, čím by mne to 
mohlo poškodit, pak je lepší jí neposkytnout. Proto není snadné postavit si hypotézu, kterou 
bych chtěl na základě dostupných dat potvrdit nebo vyvrátit.  Autor se znalostí problému 
představil, porovnal a zhodnotil tři modely odměňování manažerů. První je klasickým modelem 
principála a agenta, druhý jeho modifikací a ve třetím, který je poněkud v opozici ke dvěma 
předchozím, je část argumentace postavena na principu vězňova dilematu z teorie her. Zde 
autor správně připomíná důsledky očekávání opakování zmíněné hry. 

V dalších dvou částech autor na datech a příslušné literatuře rozebírá strukturu 
systémů odměňování a vývoj jejich částí, převážně s ohledem na ČR. Autor zde nejen uvádí 
data a převzaté informace, ale sám také vytváří hodnotící závěry. Tato část obsahuje mnoho 
zajímavých informací a hypotéz a je podána velice čtivou formou. 

Další část se zabývá právním a institucionálním rámcem odměňování vrcholového 
managementu. Podstatným faktem je zde překrývání nejvyššího vedení a představenstva.  Na 
pavučinovém modelu ukazuje autor, kdo v jaké míře ovlivňuje strukturu a výši odměn vedení. 
Je z nich zřejmé, že díky tomuto překrytí a dalším okolnostem, má na to největší vliv právě 
samo vedení firmy. V tom autor vidí slabinu současného uspořádání z hlediska efektivnosti 
odměňování exekutivy firmy, ale kvůli transakčním nákladům není zastáncem oddělení 
exekutivy od dalších orgánů firmy a volí jiné řešení. Dále autor ukazuje, jak právě daňové 
optimalizace bývají často významnějším faktorem struktury odměňování vedení, než její 
efektivnost. Zároveň diskutuje otázky kodexu ověřených zásad a zejména povinné 
zveřejňování platů vedení včetně struktury systému odměňování. Zde zastává poněkud 
ambivalentní postoj, když se domnívá, že bez reformy současného právního a institucionálního 
rámce by to v ČR vedlo k ustavení a prohlubování praxe skrývání příjmů. Nakonec autor 
přehledně shrnuje závěry z jednotlivých částí práce. 
 Autor napsal čtivou a přehlednou práci, kde sice v průběhu psaní trochu rezignoval na 
hlubší využití uvedených modelů, ale vždy jejich obecné závěry konfrontoval s výsledky svých 
analýz. 
 Přestože většinou bych s autorovými závěry velice souhlasil, ve dvou bodech by se můj 
názor lišil a to je povinné zveřejňování platů vedení a příslušných systémů odměňování a 
alespoň omezení míry v jaké se překrývají exekutivy a představenstva největších podniků v 
ČR.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for the explanation of categories and scale, 
please, see below): 
 

CATEGORY POINTS 
  

Quality of Research 28 
Clarity and Readability 10 
Content/Quality of Ideas  36 
Organization & Development 15 
Manuscript Form 4 

  

TOTAL POINTS 93 
  

LETTER GRADE A 
 
 
_____________________________________________ 
 

Koubek Ivo 
 
 
Evaluated on: 20. 3. 2008 
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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  


