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Bakalářská práce se věnuje tématu, které doposud nebylo na datech z českého finančního trhu
zkoumáno.
Práce je rozdělena do tří hlavních částí, kde první kapitola shrnuje stávajĺcí literaturu, třetí část se
věnuje popisu českého finančního trhu a čtvrtá část obsahuje empirickou analýzu. Kapitola č.2 je pak
věnována cílům a přínosu práce, když cíle práce jsou definovány srozumitelně a jasně navazují na
úvodní část práce.
Uvod práce je věnován stručnému popisu zvolené metody, stejně jako prostředí českého finančního
trhu. Tato část práce je psaná velmi věcně a shrnuje ty nejdůležitější skutečnosti nutné pro pochopení
empirické části práce. Autor zde prokázal velmi dobrou orientaci v existující literatuře a výzkumu.
Oceňuji snahu autora se samostatně zamyslet nad specifickými aspekty prostředĺ Burzy cenných
papírů, které následně zakomponoval do konstrukce svého modelu.
Přestože autor vycházel z předchozích výzkumů na podobné téma prováděných na zahraničních
trzích, empirickou část začíná vlastním výběrem finančních ukazatelů, které zvolil do svého modelu, a
u každého zvoleného ukazatele se autor zamýšlí nad jeho reálnou použitelností v modelu.
Autor také zaujal velmi dobrý přístup ke sběru dat, kde si stanovil jasná kritéria, která musí data
splňovat. Na práci s daty je pozitivně vidět přístup autora k tvorbě empirického modelu, kde je sběru
dat věnována značná pozoronost a péče. Ráda bych také zůdoraznila, že data byla primárně sbírána
z výročních zpráv, kdy autor věnoval pozoronost způsobu vykázání dat, což zaručilo přesnost
použitého modelu.
V rámci sestavení a následného vyhodnocení emprického modelu autor prokázal výbornou orientaci
v oblasti regrese panelových dat, stejně jako schopnost srozumitelně popsat výsledky své analýzy.
Celá práce je doplněna o dodatečný model, kde autor zkoumá schopnost vybraných fundamentálních
proměnných predikovat procentuální změny dvou hlavních indexů Burzy cenných papírů.
Práce celkově působĺ uceleným dojmem, kdy jednotlivé části na sebe navzájem navazují. Oceňuji
skutečnost, že se autor nenechal pohltit úvodními popisy a většinu práce věnoval empirické analýze a
interpretaci výsledků.

Celkově hodnotím práci a přístup autora k vybranému tématu jako nadstandardní, zejména z důvodu
výběru zajímavého tématu s nutností sestavení vlastního modelu. Oceňuji také práci při získávání dat
a jejich zpracování, které vyžadovalo detailní pochopení vykazovaných údajů listovaných společností
a ruční sběr dat. Autor prokázal velmi dobré porozumění danému tématu a schopnost interpretovat
finanční data.

Práci navrhuji známku „velmi dobře — 1“ a také udělení Pochvaly děkana Fakulty sociálních věd za
vynikající bakalářkou práci.
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