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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 

  Jan Strnad ve své bakalářské práci zkoumá signální vlivy dividend. Autor zkoumá 
vztah mezi oznámenou výší dividendy hypotézy a budoucí profitabilitou společnosti a dále 
vztah mezi výší dividendy a cenou akcie společnosti. 

 V teoretické části práce autor diskutuje existující modely efektů dividend. V této části 
autor ukázal schopnost kriticky pracovat s dostupnou literaturou a zhodnotit nedostatky 
jednotlivých modelů, vzláště vzhledem ke specifikám evropských akciových trhů. 

 V empirické části práce pak autor testuje výše zmíněné vztahy v případě Varšavské 
burzy cenných papírů v období 2007 – 2012. Pomocí ekonometrické analýzy panelových dat 
o dividendách celkem 54 firem se autorovi podařilo dokázat, že zvýšení divendendy má 
pozitivní vliv na budoucí profitabilitu firmy. Na druhou stranu se mu nepodařilo prokázat vztah 
mezi výší dividendy a budoucí cenou akcie. První závěr je celkem zjevný, druhý závěr může 
být ovlivněn jednak dalšímy vlivy ve sledovaném období hospodářské krize, jednak 
limitovaným data setem nebo specifiky polské burzy (velmi velký vliv institucionálních 
investorů, penzijních fondů). Pro větší přínos práce bych doporučil rozšířit výzkum na více 
evropských trhů, čímž by autor získal dostatečný datový soubor. 

Předkládaná bakalářská práce ve všech směrech splňuje kvalitativní a kvantitativní 
požadavky kladené na studenta IES. Z pohledu přínosu hodnotím práci jako průměrnou, 
zejména vzhledem k omezenému vzorku empirických dat. Bakalářskou práci doporučiji 
k obhajobě a hodnotím ji stupněm „výborně (1)“. 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 17 

Methods                      (max. 30 points) 27 

Contribution                 (max. 30 points) 21 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 
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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 

 


