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Oponentní posudek disertační práce 

 

Název:  Organizované trhy s průmyslovými kovy v době financializace komoditních trhů 

Autor:  Ing. Kamil Smolík 

Obor:  Podnikové finance 

Školitel: Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. 

 

Předložená disertační práce Ing. Kamila Smolíka „Organizované trhy s průmyslovými kovy 

v době financializace komoditních trhů“ je zpracována v rozsahu 185 stran. Je členěna na „Úvod“ a 10 

vnitřně strukturovaných kapitol. Obsahuje rovněž další náležitosti vyžadované u tohoto typu 

kvalifikačních prací. Struktura disertační práce je logická a odpovídá stanovenému cíli a použitým 

metodám. Relativně velký počet stran disertační práce je mimo jiné dán zařazením 40 tabulek a 77 

grafů přímo do textu práce. V důsledku toho (a při absenci vhodně zvolených příloh) pak jsou některé 

kapitoly tvořeny v podstatě jen grafy a tabulkami. Kapitola o 10 stranách (s. 80-89) má například 

pouhých 53 řádků textu. Podobně pak například kapitola 7.1 je tvořena pouze několikastránkovými (!) 

tabulkami při absenci jakýchkoliv syntetizujících komentářů a vysvětlivek uvedeným tabulkám. V práci 

postrádám rovněž seznam použitých zkratek a přílohu vstupních zdrojových dat pro provedené 

výpočty. V důsledku neuvedení vstupních dat bohužel není možno provedené výpočty zopakovat, 

získané výsledky zkontrolovat a jakkoliv ověřit. 

a) Aktuálnost tématu 

Téma disertační práce je vhodně zvoleno a je nutno ho jednoznačně považovat za vysoce 

aktuální. Rozvoj obchodování s termínovanými a opčními kontrakty zaznamenává mimořádnou 

dynamiku. V zahraničí je pozorně sledován a analyzován, v České republice naproti tomu byla oblast 

financializace komoditních trhů na okraji zájmu. Zpracování disertační práce na toto téma lze proto jen 

přivítat. 

b) Splnění stanovených cílů 

Autor stanovuje „globální cíl“ disertační práce (s. 6): „determinovat a kvantifikovat faktory 

ovlivňující ceny průmyslových kovů v době financializace komoditních trhů“, přičemž „dále bude 

odvozen model oceňování průmyslových kovů, který by byl schopný generovat signály jejich možného 

nadhodnocení nebo podhodnocení“ (tamtéž). Na základě prostudování celé disertační práce, 

provedených analýz a vyvozených závěrů lze konstatovat, že hlavní cíl disertační práce byl splněn. 

Vytvořený kompozitní model oceňování je schopen generovat signály nadhodnocení/podhodnocení 

průmyslových kovů. Autor rovněž vymezil čtyři parciální cíle práce (s. 6). S vědomím toho, že první dva 

analytické cíle jsou součástí „globálního cíle“, lze také konstatovat splnění stanovených parciálních cílů 

disertační práce. Autor rovněž v této kapitole formuluje dvě výzkumné otázky. V podstatě jde o 

nevyslovené hypotézy, které by však samozřejmě bylo nutno testovat. O této skutečnosti svědčí 

poněkud podivně formulované závěry typu „výzkumná otázka je potvrzena“, které autor uvádí na s. 

161 a 162. 
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c) Metody použité při zpracování disertační práce 

Použité metody zpracování disertační práce jsou uvedeny v kapitole třetí „Metodologické 

přístupy pro zpracování disertační práce“ v částech 3.1.1, 3.1.2 a zejména 3.3. Odpovídají charakteru 

práce, byly vhodně zvoleny a umožňují splnění hlavního i parciálních cílů. Dílčí poznámky lze vznést 

k použitým formulacím o využití jednak indukce a dedukce, jednak analýzy a syntézy (s. 47), kdy 

například po analýze musí následovat syntéza i v disertační práci. Z kvantitativních metod používá 

autor Spearmanův korelační koeficient (na mnoha místech bohužel schází popisná charakteristika dat 

a není zřejmé, zda korelační koeficienty byly získány pro data v úrovních nebo prvních diferencích, resp. 

zda jde o ceny či výnosy spojité nebo nespojité, na některých místech je z korelačního koeficientu 

dokonce vyvozován příčinný vztah!) a metodu Boosted Trees (jejímu popisu měla být podle mého 

názoru věnována větší pozornost. Jak již bylo uvedeno, použité metody umožnily naplnění cílů práce. 

V souvislosti s použitými metodami lze vznést dotaz, proč nebyla použita (zejm. v souvislosti druhou 

výzkumnou otázkou) také kointegrační analýza a v případě existence kointegrace následně také model 

korekce chyby (ECM). 

d) Postup řešení, výsledky a přínos disertanta 

Postup řešení je standardním postupem používaným při zpracovávání tohoto typu prací. 

Považuji ho za vhodně zvolený, umožnil získání jak celé řady dílčích empirických poznatků, tak vytvoření 

závěrů s konkrétními výsledky. Přínos disertační práce lze spatřovat jak v rovině praktické (kompozitní 

model oceňování dvou komoditních trhů – měď a cín, který může generovat signály nadhodnocení a 

podhodnocení), jednak v rovině teoretické (poznatky o financializaci komoditních trhů v ČR dosud 

nepublikované). Při obhajobě práce by autor mohl podrobněji objasnit metodu Boosted Tree a vliv 

frekvence dat, počtu a řazení proměnných na výsledky získané touto metodou. Mohl by také vysvětlit, 

z jakých důvodů jsou proměnné a jejich relativní významnost v kompozitním indikátoru pro (měď - tab. 

37 a pro cín – tab. 39) odlišné oproti výsledkům uvedeným v kapitole 5.2 (měď – tab. 24, cín – tab. 27). 

e) Význam pro rozvoj vědního oboru a praxi 

Přínos disertanta v rovině praktické i rovině teoretické zmíněný výše je významný rovněž pro 

rozvoj vědního oboru a praxi. Je zřejmé, že vysoké objemy kontraktů obchodovaných na termínových 

a opčních burzách působí na vzájemnou vazbu mezi cenami průmyslových kovů a jejich 

fundamentálními faktory odlišně z hlediska dlouhého a krátkého období. Tato skutečnost by měla být 

předmětem podrobnějšího zájmu v budoucnosti, podobně (nebo ještě více) jako autorem naznačené 

návrhy možného pokračování výzkumu. Z hlediska praktického je zřejmé, že této skutečnosti budou 

muset věnovat větší pozornost než dosud při snižování rizika subjekty na straně nabídky průmyslových 

kovů. 

f) Formální úprava a jazyková úroveň disertační práce 

Formální a grafická úprava disertační práce je na vynikající úrovni. Kvalitu práce však na druhé 

straně bohužel zbytečně snižuje velmi nízká jazyková úroveň (gramatické chyby či překlepy, chybné 

pády, neúplné věty) a formulační úroveň (např. „graf vyjadřuje vztah“, „první graf“ místo odkazu na 

číslo grafu, „uvedeno výše/níže“ místo konkrétního místa, odkaz na autora „a spol.“). Tyto skutečnosti 

samozřejmě snižují čitelnost práce a orientaci čtenáře v práci. Její studium tak vyžaduje mimořádně 

vysoké úsilí. 
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g) Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že autor předložil k obhajobě odpovídající doktorskou disertační 

práci. Na základě celkového posouzení všech kritérií konstatuji, že předložená doktorská disertační 

práce Ing. Kamila Smolíka „Organizované trhy s průmyslovými kovy v době financializace komoditních 

trhů“ splňuje stanovené požadavky. Proto ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajoby doktorských disertačních prací. Po úspěšné obhajobě 

doporučuji 

udělit Ing. Kamilu Smolíkovi titul Ph.D. 

 

V Ostravě 10. 11. 2016 

Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. 

oponent 

    Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 


