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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Neanticipované šoky verbální povahy do cen BITCOIN 
Jméno autora: Samuel Seidel 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: IES 
Vedoucí práce: Ing. Petr Makovský, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: IES 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem této práce bylo zpracovat analýzu finančního instrumentu BITCOIN v návaznosti na neanticipované šoky 
vyvolané verbálními vyjádřeními významných osobností na sociální síti Twitter. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
splněno 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pravidelně konzultoval a spolupodílel se samostatně na sestavení samotné práce, některé připomínky vedoucího 
neakceptoval, prokázal schopnost argumentace. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
průměrná 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná odborným jazykem, přesto její čtení není nudné s ohledem na aktuální téma i samotné provedení práce 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Nevhodně strukturovaná, a tedy nepřehledná literatura (její seznam) 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce naplnila moje očekávání  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Práci hodnotím mezi A-B, zaleží na úspěšnosti zodpovězení otázek v rámci obhajoby. 
Cílem posuzované bakalářské práce bylo zpracovat analýzu finančního instrumentu BITCOIN v návaznosti na 
neanticipované šoky vyvolané verbálními vyjádřeními významných osobností na sociální síti Twitter. Investice do 
kryptoměn jsou doprovázeny mnoha domněnkami a nepochopeními. Předložená práce pomůže potenciálnímu 
čtenáři pochopit výhody, ale i úskalí investic do bitcoin s ohledem na subjektivní vztah k riziku každého 
jedinečného investora. 
Práce navíc poukazuje, jakým způsobem může nejbohatší člověk světa Elon Musk manipulovat kurzem bitcoinu 
v kontextu svých vyjádřeních na síti Twitter. Kryptoměny nejsou regulovány autoritou SEC stejně intenzivně jako 
ostatní obchodovaná finanční aktiva. Navíc Elon Musk je autoriou SEC oficiálně uznaný jako manipulátor skrze 
Twitter. Mnoho (i českých) domácností po celém světě si užilo velké zklamání z propadu kryptoměn, které 
vyvolaly výroky Elona Muska právě na Twitter. Bakalářská práce je mimořádně užitečná, protože dokumentuje 
aktuální dynamiku bitcoinu ve vazbě na aktivity Elona Muska na twitteru v období před jeho ambicí celou 
společnost Twitter převzít.  
Práce byla zkontrolována antiplagiátorským software theses.cz a byla prokázána shoda 3,8 %. Práci lze 
považovat za originální dílo. Všechny zdroje jsou řádně citovány.   
 
 
Otázky k obhajobě: 

1. S ohledem na Vámi získané poznatky, jaké aktivity Elona Muska očekáváte v případě jeho převzetí 
společnosti/sociální sítě Twitter? 

2. Jaký podíl investic do Bitcoin byste doporučil průměrné české domácnosti s úsporami 500000,-Kč 
s investičním horizontem 1 rok/3 roky/10 let? 

 
 
Datum: 17.5.2022     Podpis: 


