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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza dopadu Covid-19 na americký akciový trh 
Jméno autora: Kristián Havlík 
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. 
Vložte komentář. 

 
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. 
Vložte komentář. 

 
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. 
Vložte komentář. 

 
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. 
Vložte komentář. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Vložte komentář. 

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Cílem bakalářské práce bylo předložit analýzu dopadu pandemie COVID-19 na americký akciový trh. Materiál 
poslouží pro potřeby finančních investorů. Student pracoval systematicky a kvalitně, pravidelně konzultoval 
stupeň řešení problému. Je nutné uznat, že mnohé přístupy si prosadil i ne úplně se souhlasem vedoucího práce. 
Velmi oceňuji schopnost argumentace, cílevědomost a sebevědomí. Metodologicky k dosažení cíle použil 
„metanalýzu“ tedy komparaci řešených problémů krizí v soudobé literatuře. Ke standardnímu teoretickému 
zázemí byly tak doplněny závěry racionálních bublin na trzích a především efekty technologických bublin a 
finančního akcelerátoru. 
Otázka k obhajobě: 

1. Ukazuje se, že finanční trhy důvěřují vakcínám, dále se finanční trhy zotavily určitě rychleji než reálná 
ekonomika. Kde vidíte rizika aktuálních propadů finančních trhů s ohledem na sekundární ekonomické 
krize (nezaměstnanost, zakázky)? Popište základní makrofinanční vazby v kontextu závěrů Vaší práce.  

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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