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Diplomová práce pana Minaříka se věnuje aktuální problematice finanční krize s tm, že se podrobněji 
zabývá vlivem řízení rizika. V první části se autor věnuje popisu jednotlivých zdrojů rizika finančního 
sytému, posléze jejich regulaci. Tato část je poněkud popisnější, uvítal bych zde možná podrobnější 
diskusi návrhů nové regulace jak ze strany BIS (tzv. „Basel III“), tak ze strany EK a ECB (např. 
založení nového European Systemic Risk Board a jiné). Tyto změny byly iniciovány právě dopady 
finanční krize, a i když ještě nejsou plně dotaženy, u diplomové práce tohoto zaměření bych čekal, že 
budou podrobně diskutovány (ve stávající verzi je to cca 1 strana). Vzhledem k jeho relativnímu 
významu mi také připadla jako poněkud zkratkovitá diskuse kreditního rizika. 
 
V druhé části autor popisuje dosavadní vývoj finanční krize včetně hlavních událostí (pád Lehman 
Brothers a následující události) a reakcí autorit na tyto události. Relativně velkou pozornost zde autor 
věnuje dopadům bubliny v cenách nemovitostí, přes zjevnou kvalitu zdroje bych zde nicméně uvítal 
odkazy i na jiné zdroje diskutující bubliny na trzích nemovitostí a jejich dopady než je The Economist.  
 
V závěrečné analýze autor zkoumá determinanty cen MBS a cen akcií pomocí OLS regrese, což byla 
pro mne nejzajímavější část práce. Výsledky pro determinanty cen MBS však nejsou příliš 
přesvědčivé, autor nenachází žádný statisticky signifikantní vztah mezi cenami MBS a vysvětlujícími 
proměnnými. Toto je nicméně podle mého názoru očekávatelné, pokud by autor takovouto vazbu 
našel, asi by se stal multimilionářem, na druhou stranu by vůbec nefungovala teorie efektivních trhů. 
V druhé části empirické analýzy, kde autor obdobně zkoumá determinanty cen akcií Mortgage Banks, 
je závislost na fundamentech silnější a výsledky jsou slibnější. I v tomto případě zůstávají otevřené 
určité otázky ohledně provedené analýzy, které autor neřeší (například možná endogenita 
vysvětlujících veličin, či vliv třetího faktoru, kdy zjištěná vazba cen akcií a cen nemovitostí může být 
ovlivněna společně propadem poptávky po bytech; dalším problémem je silná vládní intervence v této 
oblasti, která ceny silně ovlivnila). Byl bych tak v interpretaci výsledků analýzy poněkud opatrnější 
než je autor. Např. závěr, že „the investors showed more responsibility in process of valuation of their 
investment“ působí vzhledem ke ztrátám těchto investorů poněkud podivně. Také si nejsem jistý, zda 
jednoduchá OLS regrese je tím nejvhodnějším nástrojem pro analýzu diskutovaných problémů. 
 
Celkově na mě působila diplomová práce p. Minaříka smíšeným dojmem. Na jednu stranu tato práce 
diskutovala velmi aktuální a ekonomicky závažné téma. Na stranu druhou jsem měl občas pocit, že 
tato diplomová práce „nebyla dotažena“ a že v ní autor příliš mnoho neukázal. V popisné části mi 
chyběly interpretace nejnovějšího vývoje v oblasti regulace, chyběla diskuse přelití krize z USA do 
Evropy a jiné problémy s krizí spojené. Relativně zajímavá empirická část byla založena na dosti 
jednoduchém modelu a její výsledky nebyly zcela přesvědčivé. Koneckonců i rozsah diplomové práce 
(66 stran textu) by vzhledem k tomu, že velké části práce jsou spíše popisného charakteru, odpovídal 
spíše práci bakalářské.  
 
Z těchto důvodů se kloním k ohodnocení této diplomové práce stupněm velmi dobře až dobře. Autor 
by při své obhajobě mohl diskutovat efekty přelití finanční krize napříč finančním systémem a mezi 
zeměmi, mohl by podrobněji komentovat aktuální vývoj v oblasti regulace a pod.. 
 
 
 



Report on Bachelor / Master Thesis 
Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 
Student: Štěpán Minařík 

Advisor: PhDr. Milan Rippel 

Title of the thesis: Financial Crisis as a Result of Risk Management Failure 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 10 

Methods                      (max. 30 points) 15 

Contribution                 (max. 30 points) 20 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 60 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 2-3 
 
 
NAME OF THE REFEREE: PhDr. Michal Hlaváček, PhD. 
 
 
DATE OF EVALUATION:18/6/2010          

___________________________ 
Referee Signature 



 

 
 
EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
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  
 
 
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  
 
 
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  
 
 

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 POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
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