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"MAKING "EXIT" DECISIONS" 

Předložená diplomová práce má celkem 115 stran textu, z toho 66 stran teoretické a 48 
empirické části. Dále jsou přiloženy 4 přílohy. Seznam Zdrojll čítá přibližně 90 položek převážně 
anglicky psaných zdrojů z posledních deseti let. Práce je sepsána v anglickém jazyce. 

Výstupní rozhodování je v českých zdrojích prakticky nepopsanou problematikou, 
alespoJ1 z hlediska investičního rozhodování. Proto ocelluji, že se autorka tohoto tématu chopila a 
navíc ještě v cizím - anglickém jazyce. 

V teoretické části jsou velmi dobře popsány a shrnuty relevantní výzkumy. Autorka 
velice pečlivě ocitovala zásadní práce, které se tématu týkají. V českém jazyce je dosud taktéž 
málo zpracována prospektová teorie Kahnemanna a Tverského, přičemž v psychologických 
zdrojích není zmiňována téměř vůbec. Z hlediska teorie investičního rozhodování bych uvítala 
přehlednější shrnutí tří v současnosti nejuznávanějších teorií - teorie efektivního trhu. teorie 
moderního portfolia a behaviorálně finanční teorie včetně jejich komparace. Autorka správně 
popisuje dva fenomény typické pro výstupní rozhodování a to efekt vynaložených nákladů (je 
použit termín utopených nákladll, který není zcela výstižný) a pak následující efekt deeskalace 
závazku - možná i pro tento termín by se hodilo najít výstižnější český pojem. 

Je nutno ocenit vynalézavost. se kterou byl sestrojen empirický projekt. Projekt však trpěl 
typickými nedostatky podobných výzkumů. K metodologii použité vempirické části mám 
výhradu, že respondenti byl i prakticky výhradně studenti, kteří nemají žádné úspory a tedy ani 
z hlediska výběru investiční strategie nemají zkušenosti ani motivaci k investicím. Většina 

studentú psychologie se nevyzná vekonomických a finančních pojmech a nepochopení 
základních principů zde může mít fatální následky. Navíc i motivace je odlišná, když jde o 
investici vlastních a investici lehce získaných peněz (viz tzv. vlastnický efekt). Nejčastěji 

investují muži a tomu rozdělení vzorku také neodpovídá. Stejně tak i věk neodpovídá obvyklému 
věku investora ve světě (narllstá s věkem po 30. a před 60.). Dále mám k použité metodologii -
situaci v dotazníku SCF i tu drobnou výhradu, že podobná situace se v realitě nevyskytuje a pro 
respondenty mltže být jen obtížně uchopitelná a představitelná. Možná že i z výše uvedených 
důvodú jsou závěry hlavní studie tak neurčité a nepřesvědčivé. 

Z hlediska práce se zdroji ocelluji skutečně pečlivost, citační poctivost a velký smysl pro 
detaily, který autorka projevila. Vybrané zdroje patří k těm nejdůležitějším. Očekávala bych. že 
autorka ocituje z českých zdrojú například i diplomovou práci Ivo Plldy (2006), obhájenou na 
KPS FF UK, která se podrobně zabývala motivačními strategiemi investora a vyvracela koncepci 
racionálního rozhodování typu homo economicus. Z hlediska dodržování autorských práv by 
využití kreslených příběhů Dilberta od Scotta Adamse mělo být jejich vydavatelem povoleno. 

Předložená práce je velmi kvalitní a obsáhlá. Autorka svými slovy, v poměrně velmi 
kvalitní angličtině, problematiku podrobně popsala. Oceňuji odvahu tuto náročnou pro 
psychologa oblast popsat. 

Závěr: 

Autorka věnuje pozornost oblasti, která u nás není dosud dostatečně zpracována. Práci 
považuji za vynikající, výrazně nadprúměrnou. Navrhuji komisi, aby práci přijala. 

PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA KPS FF UK v Praze 5.9.2007 
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