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

Diplomová práce se zabývá analýzou vah přiřazených indikátorům vstupujícím do Financial Secrecy 
Index (FSI). Tento index měří, jakým způsobem jednotlivé státy přispívají svou činností k míře 
světového finančního tajemství. Do FSI vstupuje 15 indikátorů, kterým je v současnosti přiřazena 
stejná váha. Práce se zabývá otázkou, zda neexistuje vhodnější nastavení vah, než je to současné, 
za využití dotazníkového šetření a statistické analýzy. Závěrem provedených analýz je, že současné 
nastavení rovných vah je preferováno před nerovnoměrně rozdělenými vahami. 

Celkově působí práce nedotaženě, a to po všech stránkách – volbou tématu, vhodných metod, 
prezentací výsledků a mezivýsledků i přidanou hodnotou. Z mého pohledu se nejedná o kvalitní 
diplomovou práci a její úroveň je bezesporu podprůměrná. Své připomínky uvádím v pořadí, jak se 
vyskytovaly v textu, a otázky na autora vyznačuji tučně. 

V úvodu druhé kapitoly autor uvádí řadu číselných údajů, které samy o sobě nemají velkou 
vypovídající schopnost pro čtenáře. Aby poskytly relevantní informaci, měly by být srovnány či dány 
do poměru s vhodným údajem, např. v poměru k HDP, celkovým finančním tokům, celkovým 
bankovním aktivům apod. V téže pasáži autor hovoří o přítomnosti nelegálních finančních toků, 
daňových úniků a podvodů v rozvíjejících se a rozvinutých zemích, přičemž rozvinutým zemím věnuje 
jednu větu založenou na tvrzení bez řádné opory v literatuře. Toto nepovažuji v diplomové práci za 
vhodné. 

V podkapitole 2.1 autor sáhodlouze popisuje, jakou obměnou prošel FSI, nezabývá se už ale 
významněji finálním řazením zemí podle tohoto indexu a zda v průběhu let, kdy je index konstruován, 
došlo ke změně pořadí, příp. proč. To je jedna z těch zajímavějších informací, kterou autor zcela 
opomíjí, což je škoda.  

Jak vyplývá z tabulky 1 na str. 7, pořadí zemí je determinováno takřka výhradně podílem poskytnutých 
finančních služeb v dané zemi na jejich světovém objemu (první část FSI, ukazatel GSW). Tzv. 
„secrecy score“, který tvoří druhou část FSI a jemuž je diplomová práce věnována, tak má očividně 
velmi malý vliv na finální hodnotu indexu. Tento typ závěru se prolíná celou prací, kdy sám autor na 
několika místech uvádí, že (i) jednotlivé indikátory vstupující do „secrecy score“ nemají vliv na finální 
hodnotu FSI (regresní analýza v části 4.2) a že (ii) ani obměny vah u jednotlivých indikátorů 
vstupujících do „secrecy score“ nemají významný vliv na pořadí zemí dle indexu FSI (část 6.2). Je 
tedy otázkou, zda má cenu se zabývat nastavením vah indikátorů. Vhodnějším tématem práce by 
pravděpodobně bylo analyzovat alternativní přístupy ke konstrukci samotného indexu tak, aby 
„secrecy score“ mělo větší váhu. 

V podkapitole 3.4 autor popisuje „hybridní přístup“ ke stanovení vah, přičemž uvádí, že by se mělo 
jednat o kombinaci normativního přístupu a přístupu založeného na datech. Následně uvádí dva 
příklady – „stated preference weights“ a „hedonic method“, přičemž podle uvedeného popisu první 
spadá do kategorie normativních metod a druhá to kategorie metod založených na datech. Z mého 
pohledu se tedy nejedná o hybridní přístupy. Může autor objasnit, proč tyto dva příklady zařadil do 
kategorie hybridního přístupu?  

Na konci kapitoly 3 autor uvádí, že dále v práci bude používat normativní přístup ke stanovení vah. 
Následně ale využívá kombinace dotazníkového šetření, různě formulovaných modelů a statistických 
kritérií ke stanovování vah. Z tohoto pohledu by se mělo jednat o hybridní přístup a ne normativní. 
Může autor objasnit, proč označuje přístup prezentovaný v práci jako čistě normativní? 
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Formulace modelu v rovnici (4) je nekompletní, chybí „error term“. Dále by mělo být v modelu 
kontrolováno alespoň pro proměnnou GSW, která vstupuje do konstrukce FSI (závisle proměnná). 
 
V podkapitole 4.3 je provedena analýza hlavních komponent (PCA), jejíž výsledky nejsou správně 
interpretovány a která celkově postrádá smysl (její výstupy nejsou dále brány v potaz). 

- Autor pracuje s hlavními komponentami, jejichž vlastní čísla jsou větší než 1 – využívá tedy ke 
stanovení počtu finálních hlavních komponent tzv. Kaiserovu metodu (Kaiser, 1960). Vedle 
této metody existují však další, např. Minimum Average Partial test (Velicer, 1976), Scree test 
(Cattell, 1966) nebo Parallel Analysis (Horn, 1965). Někteří autoři doporučují určit počet 
komponent na základě vysvětleného rozptylu (Hallin & Liska, 2007 – 70 % nebo Bai & Ng, 
2007 – 90 %). Kaiserova metoda a Scree test jsou velmi často kritizovány pro jejich 
neefektivitu a subjektivitu. MAP test naopak může vykazovat tendenci k podhodnocení počtu 
finálních komponent. Jelikož výběr počtu komponent je zásadní pro následnou analýzu, je 
vhodné využít více metod a tyto diskutovat. Na úrovni diplomové práce je toto očekáváno. 

- Při interpretaci výsledků PCA autor záměrně uvádí neúplné výsledky, resp. uvádí pouze ty, 
které jsou v souladu s požadovanými závěry podkapitoly. Tyto závěry jsou však zavádějící. 
Autor uvádí, že 4 hlavní komponenty mohou být vynechány a že v potaz stačí brát pouze 4 
základní kategorie indikátorů, což se snaží podpořit vzájemnými korelacemi mezi 
komponentami a indikátory (viz tabulka 4). Uvádí např., že 2. komponenta je korelována 
s indikátorem 7, 9 a 10, které všechny spadají do jedné kategorie. Zapomíná již však na 
výraznou korelaci s indikátorem 2. Totéž platí pro 3. a 4. komponentu. Závěr, že váhy lze 
stanovovat na základě skupin místo komponent, tak není možné založit na výsledcích 
prezentované analýzy. 

- Může autor objasnit, z jakého důvodu je součástí práce PCA, když s jejími výsledky dále 
v textu nepracuje a pro stanovování vah nemá žádný význam? Jaká je správná 
interpretace výsledků PCA (s ohledem na výše uvedené)?  
 

U modelů 1 a 2 na str. 33 by bylo vhodné formulovat podmínky stylem (1) β = 1, ∑β = 15; (2) β1-15 = 
adjustable, ∑β = 15. V současné podobě to není zcela jasné. 
 
V podkapitole 5.3 autor míchá část výsledků své analýzy, výsledky analýzy jiných autorů a 
metodologii, přičemž obsahem podkapitoly by měla být pouze metodologie. Působí to rušivě, těžce se 
v tom orientuje a vyvolává zbytečné předčasné otázky.  
 
Autor uvádí, že není možné, aby došlo k úpravě pouze jedné váhy při zachování rovných vah 
ostatních indikátorů (str. 34). Pokud uvažujeme, že suma všech vah je omezena v součtu na 15, tak 
v případě, že se jedna z vah např. zvýší na 2, zbylé váhy mohou být stále rozděleny rovnoměrně (tzn. 
budou rovny 13/14). Může autor objasnit, proč by podle něj nebylo možné takovéto rozdělení 
vah? 
 
Z jakého rozdělení jsou generovány náhodné váhy v tabulce 5 a proč? 
 
Počty uvedené v tabulce 6 na str. 40 jsou pro indikátory KFSI11 a KFSI12 špatně. Autor analyzuje 80 
dotazníků, tzn. součet musí v každém řádku dát 80, což v těchto dvou případech neplatí. U indikátoru 
KFSI11 došlo očividně k překlepu, kde u odpovědi „The same“ má být 35 místo 353. U indikátoru 
KFSI12 přebývá někde 10 dotazníků (součet v řádku je 90 místo 80). Část diskuze v této podkapitole, 
která z těchto údajů vyplývá, je tudíž také špatně. Analýza provedená v následujících podkapitolách již 
očividně vychází z korektního datového souboru. 
 
V podkapitole 6.3 autor analyzuje alternativní kombinace bodů přiřazených jednotlivým odpovědím 
z dotazníkového šetření, přičemž ve všech případech se jedná o progresivní ohodnocení (vyjma 
benchmarku, který je lineární), kde progresivně více bodů je přiřazeno odpovědím „Higher“ a 
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„Significantly higher“. Z jakého důvodu autor dává progresivně více bodů odpovědím „Higher“ a 
„Significantly higher“? Proč autor nezkoumá také degresivní schéma přiřazení bodů (např. 1-3-
4-4.5-4.75)? 

Součástí podkapitoly 6.4 by měla být také část, v níž je popsáno generování náhodných datových 
souborů. Ty jsou nesmyslně zařazeny v 5. kapitole zabývající se metodologií a odtrženy tak od té 
části, kde je provedena jejich statistická analýza. 

V analýze v podkapitole 6.4 by bylo vhodné použít „adjusted R2“, které si umí poradit s 
„přetrénováním“ (overfitting) modelu, jelikož penalizuje vyšší počet proměnných. 

Práci by velmi prospělo, kdyby prošla řádnou korekturou. Velmi často se v ní objevují gramatické, 
formulační i editační chyby, které narušují celkovou čtivost textu. Některé věty jsou formulovány 
nesrozumitelně.  

Autor se velmi často opakuje; některé informace opakuje třikrát a vícekrát. V případě vypuštění těchto 
duplicit a jasné formulace myšlenky by bylo možné práci zkrátit o čtvrtinu (možná i více).  

Ve světle výše uvedeného, jaká je hlavní přidaná hodnota práce? 

Z důvodu celkově nízké kvality práce, chyb a nepřesností navrhuji hodnotit práci „dobře“ 
(satisfactory, 3) s tím, že pokud nebude práce řádně obhájena (nebudou vysvětleny chyby a 
nepřesnosti a nebudou zodpovězeny otázky) navrhuji práci hodnotit jako nedostatečnou (fail, 4). 

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below): 

CATEGORY POINTS 
Literature        (max. 20 points) 15 

Methods         (max. 30 points) 8 

Contribution           (max. 30 points) 8 

Manuscript Form   (max. 20 points) 10 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 41 
GRADE       (1 – 2 – 3 – 4) 3 

NAME OF THE REFEREE:  Simona Malovaná 

DATE OF EVALUATION:     14. 6. 2016 




