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V situaci, kdy většina čs. obyvatelstva se teprve učí péči o své finance a naše "finanční 
gramotnost" je neobyčejně nízká, je téma předložené DP neobyčejně aktuální. Tím, že 
navazuje na práce nositele Nobelovy ceny prof. Kahnemanaje současně aktuální i odborně. 
Zpracováním v angličtině překračuje obvykle uzavřený horizont české kotliny. 

V prvé, teoretické části autor vysvětluje povahu efektivních trhů a problémů -
anomálií, které do jejich dějů vnáší člověk díky vlastnostem své psychiky. Následuje 
zasvěcený výklad relevantních oblastí výzkumu - vztahu rizika, motivace a očekávání, 
emocionality, důvěry a investování, sociálních vlivů, sociální zpětné vazby a hromadného 
chování a konečně kognitivních aspektů iracionálních strategií. 

V druhé, empirické části nejprve zdůvodňuje téma výzkumu a definuje následně 
použité pojmy týkající se emocí, kontroly, podléhání sociálnímu vlivu a základní 
charakteristiky "iracionálních investorů". 

Následuje popis tvorby dotazníku mapujícího motivační a emoční aspekty investičního 
rozhodování, jeho administrace a výsledky spolu s jejich statistickým zpracováním. 

Druhou částí výzkumu je laboratorní modelový experiment, který staví nezkušené 
investory do situací blízkých jej ich reálnému rozhodování. 

Formálně velmi pečlivě provedou práci uzavírá bohatý seznam adekvátně volené 
literatury. 

K práci mám některé dílčí připomínky spíše diskusního charakteru: 

Závěr: 

Teoretická úvodní část vlastně seznamuje čtenáře s danou problematikou, což 
v tomto případě je namístě, protože poznatky ekonomické psychologie nejsou 
zatím součástí obecného poznatkového thesauru. Nicméně tím vznikla určitá 
asymetrie, která je však převážně optická - zdánlivě jednoduché a elegantní 
provedení modelového experimentu tím získalo solidní background. 
Rozsah a počet modelových situací je poměrně malý a tím skrývá další 
využitelný potenciál. 
Jelikož metoda modelových experimentů, resp. simulací je sice v literatuře 
dobře popsaná, ale méně známá, prospěla by práci ještě metodologická 
kapitola, která by čtenáři explicitněji ukázala možnosti a meze této metody. 

Předložený text splňuje požadavky na diplomové práce kladené a je v řadě 
momentů inovativní. Proto jej doporučuji k obhajobě. 
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