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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Jan Ptáček 
Typ práce: diplomová 
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Katedra/ústav: Institut ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
 

Zadání je formulováno s vysokou mírou náročnosti. Cílem diplomové práce je charakterizovat krizi v ekonomice 
v 21. století a specifikovat vliv této krize na vybrané finanční produkty. Navíc jako přínos diplomové práce by 
mělo být nastínění indikátorů blížící se krize, což je jedna z nejobtížnějších prediktivních disciplin 
makroekonomické analýzy. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Zadání bylo splněno z hlediska specifického přístupu autora k tématu i s ohledem na mimořádnou náročnost 
deklarovaného cíle jen částečně a v rozsahu diskutabilní metody zkoumání a řešení problému. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Student se pokouší odůvodnit svoje svérázné osobní názory a předpoklady vyjádřené v hypotézách metodami 
kvantitativní i kvalitativní jednoduché analýzy vývoje ukazatelů určitého jevu, který považuje za relevantní pro 
vývoj objemu obchodování s vybranými finančními instrumenty na českém trhu  

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
 

Student ignoruje paradigma a obecně názory středního proudu ekonomické teorie. Vychází z aktuálních makro i 

mikroekonomických přístupů a názorů skupiny ekonomů, kteří publikují především populární tituly ekonomické literatury 
určené pro širokou veřejnost bez opory jejich názorů na základě zásady based on evidence.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
 

Formální , grafická stránka textu je přijatelná , stejně jako citační technika. Stylistika textu naprosto neodpovídá 
požadavkům na práci typu VŠKP. Přebírá neformální jazyk zdrojové populární ekonomické literatury včetně 
nespisovných výrazů, které mají zřejmě přiblížit ekonomicky nevzdělanému čtenáři podstatu vysvětlovaného 
problému.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
. 
Výběr zdrojů je z hlediska celkového okruhu titulů a webových stránek přijatelný, jejich využívání 
s jednostrannou orientací autora na neodborné, popularizační tituly však považuji za nevhodné. Zásadní 
výhrada se týká literatury využívané a citované v široké míře k vysvětlení makroekonomických problémů, která 
je zastaralá, neaktuální, vydaná jen ve formě skript, určena pro bakalářský stupeň studia na VŠE.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Až do strany 25, po kapitolu 3 Finanční trhy nemá text práce mnoho společného s požadavky na formu a obsah 
Vysokoškolské kvalifikační práce. Autor používá velmi volně citace z popularizačních neodborných titulů a text 
připomíná ze všeho nejvíce populární esej, která má za cíl upoutat zájem čtenáře, nikoliv řešení vytčeného 
odborného ekonomického problému. Následující strany jsou vypracovány obsahově poněkud kvalitněji, ale i v této 
části text trpí nedostatkem konzistence odborných přístupů k problému a osobních názorů autora. Celkově 
hodnotím první tzv. teoretickou část diplomové práce jako ne příliš zdařilý pokus autora o neotřelý populární obraz 
problémů krize a hospodářské recese v ekonomice v kontextu investičních příležitostí na finančním trhu. 

Druhá část textu usiluje o výklad ekonomických jevů, které souvisí s hospodářskou recesí a krizemi a jejich vlivu na 
investování na finančních trzích a možnosti jejich předvídání. Přístup k problémům krize však svědčí o snaze autora 
především o originalitu. A to i v oblasti ekonomické teorie, kterou čtenáři překládá formou populárních výroků a 
názorů několika autorů publikací, jejichž volba jako zdrojů je diskutabilní z hlediska kategorie zdrojů využitelných 
pro věcnou odbornou argumentaci v textu VŠKP.  

Za obtížně přijatelnou považuji z hlediska odborných zdrojů ekonomické teorie kapitolu 7 , ve které autor zaměňuje 
pojmy finanční instrument a cenový index amerického kapitálového trhu. Vyvrcholení práce v dalších kapitolách 
spočívá v pokusu odvodit a odůvodnit kvantitativním vývojem vybraných ukazatelů a produktů finančního trhu 
signální funkci blížící se hospodářské, nebo finanční krize v 21. století považuji za ne zcela odůvodněné, na hranici 
spekulativní úvahy. Především s ohledem na složitý a z hlediska budoucího vývoje těžko předvídatelný komplex 
faktorů způsobujících makro šoky a v jejich důsledku cenové a objemové změny obchodování s instrumenty na 
finančních trzích, které nebyly v práci zkoumány. 

Celkově hodnotím práci jako ambiciozní, avšak ne příliš zdařilý pokus o nový přístup a pohled na mimořádně obtížné 
odborné téma.  

Otázka: Odůvodněte volbu právě jen dvou určitých faktorů, Indexu Standard a Poor a ceny zlata jako signálů pro 
očekávání šokových změn v ekonomice a na finančních trzích. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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