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Overall Evaluation:  
 
 Předkládaná práce si klade za cíl zhodnotit změnu v úrovni splnění předpokladů 
efektivity trhů během finanční krize v podmínkách finančního trhu České republiky. 
Jedná se o velmi aktuální téma, ktere dosud nebylo na IES zpracováno, což je třeba kvitovat s 
povděkem.  
 
Práce bez větších výhrad splňuje pravopisné, stylistické a formální náležitosti. Take logická 
stavba práce je celkově na dobré úrovni, autor nejprve uvádí základní shrnutí pojmů 
matematické teorie a finanční praxe, které poskytuje teoretickou základnu pro empirickou 
analýzu v další části práce.  
Stěžejní částí práce jsou kapitoly 3 a 4. Kapitola 3 nejprve objasňuje hypotézu efektivních trhů 
a popisuje historický vývoj této koncepce. V závěru konfrontuje teoretické předpoklady 
s empirickými zkušenostmi ze světových trhů a poukazuje na významné tržní anomálie, které 
představují bariéru pro naplnění podmínek platnosti hypotézy efektivních trhů. V této části by 
bylo dobré uvést konkrétně práce autorů zabývajících se hodnocením efektivity českého trhu a 
blíže se zaměřit či případně vymezit vůči metodologii použité v jejich pracích. 
Hlavní přínos autora představuje statistická analýza efektivity českého trhu v období krize, 
kterou se zabývá 4 kapitola. Použitou metodologii oceňuji, autor provedl poměrně rozsáhlou 
statistickou analýzu dat. Náročnost odpovídá úrovni požadované pro kvalitní bakalářskou 
práci. 
 
U obhajoby navrhuji prodiskutovat následující téma: 
V závěru práce autor odmítá hypotézu efektivity českého trhu. K jakým závěrům dospěly 
v otázce efektivity finančního trhu srovnatelné studie zabývající se českým nebo jiným 
srovnatelně likvidním trhem? 
 
Práci p.Horného hodnotím celkově pozitivně, oceňuji především jeho snahu o aplikaci 
statistických metod.  Práci doporučuji přijmout k obhajobě s hodnocením výborně. 
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SUMMARY OF POINTS AWARDED (for the explanation of categories and scale, 
please, see below): 
 

 

 
 
_____________________________________________ 
(Signature – Supervisor) 
 
PhDr. Ing. Hana Bartůňková 
 
 
Evaluated on: 21.1.2010 

CATEGORY POINTS 
 

Quality of Research 27 
Clarity and Readability 10 
Content/Quality of Ideas  35 
Organization & Development 15 
Manuscript Form 5 

 

TOTAL POINTS 92 
 

LETTER GRADE A 
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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  


