
 
 
 

 
 
 
 

Abstrakt 
 
 
 

V první části své dizertační práce se zaměřuji na odhad rozsahu obchodování na základě 
neveřejných informací pramenící ze způsobu chování tvůrců trhu na malém rozvíjejícím se 
kapitálovém trhu. Vzhledem k vysokému procentu blokových obchodů v letech 2003-05 mohli 
tvůrci trhu zaměřující se na velké investory získat významný zdroj neveřejných informací. 
Rozšířením modelu Easley et al. (1996) jsme (společně s mým supervisorem) navrhli 
metodologii, která umožňuje analyzovat specifické chovaní market makerů na českém 
kapitálovém trhu a vliv tohoto chování na obchodování na základě neveřejných informací. 
Vzhledem k výrazným rozdílům v chování jednotlivých market makerů naše výsledky, nikoliv 
překvapivě, naznačují, že čeští tvůrci trhu mají významný vliv na rozsah obchodování na základě 
neveřejných informací. Z našich výsledků dále vyplývá, že za současného regulatorního rámce 
jsou tvůrci trhu schopni obchodovat na základě určité informace po překvapivě dlouhé časové 
období. Tato studie by mohla přispět ke zlepšení detekčních mechanismů regulatorních orgánů v 
ČR, jelikož naše metodologie umožňuje detekci nestandartního chování jednotlivých tvůrců trhu. 

Druhá část dizertační práce analyzuje potencionální konflikt zájmů, který může vznikat 
mezi analytiky a obchodníky s cennými papíry. Na rozdíl od existující literatury neanalyzujeme 
(opět společně s mým supervisorem) kvalitu investičních doporučení, ale zaměřujeme se na 
chování obchodníků s cennými papíry a zkoumáme, zda se jejich chování liší před a po 
uveřejnění investičních doporučeních. Pro testování systematických obchodních praktik okolo 
uveřejnění investičních doporučení od analytiků pracujících pro určitého obchodníka s cennými 
papíry používáme vývoj a dynamiku kotací a obchodů tohoto obchodníka. Za použití SUR 
regresní analýzy naše metodika zachycuje i vzájemnou interakci chování různých obchodníků i 
analytiků. Pro demonstraci naší metodiky používáme data z Burzy cenných papírů v Praze. Naše 
výsledky naznačují na překvapivě výrazné odlišnosti v systematickém chování obchodníků v 
okolí zveřejnění investičních doporučení v ČR. 
 V třetí části dizertační práce se zabývám analýzou chování sázejících na největší online 
burze sázek – Betfair. Cílem této analýzy je bližší pochopení jednoho ze základních kamenů 
ekonomické teorie – rozhodování lidí v podmínkách nejistoty a jejich přístup k riziku. Sázení je 
jednou z mála situací v reálném životě, které se pro ověřování různých teorií o chování lidí 
v rámci rizika a nejistoty přímo vybízí. Všechny dosavadní studie na toto téma však opomíjely 
jeden podstatný fakt v rozhodování sázkařů - při výběru sázky hraje významnou roli nejen daný 
kurz, ale také výše sázky. Využitím dat z online burzy sázek nejen o výsledných kurzech na 
danou sázkovou příležitost ale i o, z dat vypočtených průměrně, vsazených částkách, tato studie 
velmi významně přispívá k analýze chování v rámci rizika a nejisoty. Studie, za použití nově 
navržené metodologie, testuje platnost jednoho z hlavních předpokladů EUT o racionálním 
přístupu k pravděpodobnostem. Moje výsledky naznačují, že sázkaři dávají při rozhodování 
v rámci rizika malým rozdílům v  pravděpodobnostech blízko 0% vyšší váhu než čistě racionálně 
smýšlející člověk a naopak velkým rozdílům v pravděpodobnostech výrazně nižší váhu než čistě 
racionálně smýšlející člověk. 


