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Dizertační práce Kamila Smolíka se věnuje problematice komoditních trhů 
v souvislosti s aktuálními trendy v evropských i světových ekonomikách. Hlavním 
cílem práce je identifikace a vyhodnocení vlivu faktorů, které utvářejí ceny komodit 
obchodovaných na londýnské komoditní burze. Analýza faktorů cenového vývoje je 
provedena v kontextu rostoucího významu komoditních trhů, který se projevuje 
především významným růstem objemu finančních prostředků investovaných do 
obchodů s komoditami. Tento rostoucí význam je v práci autorem souhrnně označován 
pod pojmem financializace komoditních trhů. Téma práce je aktuální nejen v kontextu 
rostoucí financializace, ale také v souvislosti s rostoucí úrovní integrace finančních, 
kapitálových a komoditních trhů v Evropě i ve světě a dále vlivy globalizace a 
internacionalizace. Díky rozvoji on-line obchodování se zvyšuje přístupnost širšímu 
spektru účastníků obchodů na komoditních trzích. Neopomenutelným faktorem je 
také vliv přetrvávající celosvětové ekonomické stagnace v důsledku vypuknutí krize 
v období 2007/2008. Razantní měnové uvolňování centrálních bank, způsobuje 
všeobecný pokles úrokových sazeb a přebytek likvidity v evropských i světových 
ekonomikách. Monetární expanze, však, především v Evropě, nevede k podpoře 
investiční a spotřební aktivity ekonomických subjektů, přičemž cenová hladina 
stagnuje. V období nejistoty budoucího ekonomického a inflačního vývoje narůstá 
význam investic na komoditních trzích, na kterých působí stále širší spektrum 
investorů. V kontextu s výše uvedenými vlivy a novými ekonomickými trendy, které 
dopadají na komoditní trhy, se nabízí otázka, které další faktory, kromě tradičních 
klíčových fundamentů utvářejí v současnosti ceny obchodovaných komodit a ovlivňují 
jejich vývoj v čase. Z tohoto pohledu se případná identifikace nových faktorů, které 
souvisejí s aktuálními trendy v mikro i makrosféře evropských ekonomik, jeví jako 
originální přispění ke stavu současného poznání dané problematiky v současné 
vědecké literatuře. Z tohoto důvodu hodnotím zvolené téma dizertační práce Ing. 
Kamila Smolíka i celkový záměr práce jako aktuální a potenciálně velice přínosné pro 
rozšíření současného stavu poznání řešené problematiky. 
 
V úvodu práce autor představuje rostoucí význam komoditních trhů ve světě a v Evropě 
a zdůrazňuje při tom kontext jejich financializace. S růstem úrovně financializace 
upozorňuje na růst cenové volatility komoditních aktiv, která otevírá diskuzi o možném 



vlivu dalších cenotvorných faktorů kromě tradičních fundamentů. Úvod práce je 
napsán jasně, srozumitelně a stručně. Škoda, že autor nevěnoval více prostoru 
vysvětlení aktuálnosti a významu řešeného tématu v úvodu práce, čímž by posílil 
motivační funkci úvodní části kapitoly. S ohledem na celkový rozsah práce nepovažuji 
za škodu více se rozepsat o současných trendech a vlivech v makro i mikroprostředí, 
které působí na komoditní trhy a které evokují výzkumné otázky týkající se např. 
vysvětlení nových cenotvorných faktorů.      
 
Záměr a hlavní cíl práce je na základě prostudování úvodu práce včetně abstraktu jasný 
a srozumitelný. Nepovažuji za příliš šťastné použití výrazu determinovat faktory, které 
má dle mého názoru poněkud jiný význam, než autor zamýšlí. Nicméně jedná se o 
drobnou připomínku, neboť komentář k cíli práce, dílčí cíle a dvě výzkumné otázky 
objasňují a zpřesňují hlavní výzkumný záměr autora. Kladně hodnotím zařazení 
výzkumných otázek, které pomáhají jasně vymezit hlavní zkoumané problémové 
oblasti. U druhé otázky může mít čtenář problém s chápáním nerovnovážného stavu 
mezi faktory a cenami, nicméně, jak již bylo uvedeno výše, z celkového textu je záměr 
této části patrný.  
 
V rámci kapitoly, jejímž cílem je zdokumentovat stav současného poznání řešené 
problematiky, se autor zaměřuje na vymezení základních pojmů (komoditní burzy, 
komoditní deriváty apod.), metod analýzy finančních trhů, a problematice jejich 
financializace. Součástí kapitoly je také podkapitola věnovaná charakteristikám a 
principům obchodování na London Metal Exchange, která je hlavním zdrojem dat 
v dizertační práci. Součástí této podkapitoly je také charakteristika jednotlivých 
komodit, konkrétně průmyslových kovů, které se na této burze obchodují a které jsou 
také hlavním předmětem analýzy předkládané práce. Především výše uvedenou 
poslední podkapitolu druhé části dizertační práce považuji ze velice přínosnou, neboť 
obsahuje faktografické údaje, které umožňují čtenáři hlouběji proniknout do 
problematiky obchodování s průmyslovými kovy na londýnské komoditní burze.  
Zmiňovaná kapitola je logicky uspořádána a je zpracována přehledně a pečlivě. Přesto 
si dovolím drobnou připomínku, že kvalitě kapitoly věnované popisu současného stavu 
poznání by přispěla část věnovaná skutečné rešerši vědecké literatury, která se zabývá 
stejnou nebo obdobnou oblastí řešeného výzkumného problému.   
 
Důležitou součástí textu je kapitola č. 3, popisující použité metody v dizertační práci.  
Především podkapitola 3. 2. je pro čtenáře důležitá, neboť vymezuje vstupní proměnné 
a použitá data. Makroekonomické determinanty utváření ceny průmyslových kovů jsou 
popsány přehledně, nicméně autor nevysvětluje, na základě jakého klíče byly vybrány. 
V textu pouze uvádí, že byly vybrány na základě literatury. Domnívám se, že téma 
výběru makroekonomických determinant, na kterých stojí i odhad správnosti ocenění 
obchodovaných aktiv mohlo být v práci, např. v literární rešerši více rozvedeno. 
Poněkud nejasný je indikátor ekonomického růstu, který je v práci zastoupen 
indikátorem očekáváním budoucího vývoje manažerů (PMI). V tom případě se však 
jedná o indikátor založený na základě expertních odhadů, to znamená, že se jedná o 



takzvaná měkká data, která vykazují určitou míru subjektivity jako každý indikátor 
založený na šetření názoru respondentů.  Neznamená to, že uvedený indikátor a další 
indikátory podobné povahy nemají v analýze své místo, nicméně jejich určení jako 
zástupné indikátory pro ekonomický růst tj. vývoj HDP, je diskutabilní. Lepší 
přehlednosti a orientaci v textu a především v dosažených výsledcích by přispěla 
podkapitola věnovaná popisným statistikám vstupních dat. Výběr a popis vlastních 
metod směřujících na posouzení správnosti ocenění a indikaci odchylek popsaná 
v kapitole 3. 3. je vysoké úrovni zpracování. Především výběr a aplikace metod vedoucí 
k odhadu indikátorů správnosti ocenění lze považovat za inovativní a originální 
přispění autora k dané problematice.  
 
Kvalita zpracování analytické části práce je na vysoké úrovni. Autor pracuje 
systematicky, přičemž výsledky prezentuje pomocí přehledných tabulek, grafů a 
vlastních komentářů. Struktura analytických kapitol odpovídá popisu v metodické 
části práce, což usnadňuje orientaci v textu. Zajímavou částí práce je aplikace metody 
boosted trees. Jedná se opět o zajímavý příspěvek autora z hlediska snahy o aplikace 
větší variety metod a zvyšování validity výsledků. Škoda, že v metodické části není 
aplikace metody vysvětlena méně komplikovaně a v kontextu s cíli práce. Také jasnější 
interpretace výsledků aplikace této metody v kontextu s výzkumnými otázkami by 
pomohla lépe porozumět významu uvedené metody v práci. V analytických částech 
práce bych rád ocenil rozsah provedených analýz, pracnost a časovou náročnost, díky 
kterým bylo možno dosáhnout velké množství validních výsledků. Všechny dosažené 
výsledky jsou pak pomocí techniky grafické sumarizace přehledně zpracovány a 
prezentovány formou tabulek. Kladně hodnotím také skutečnost, že na závěr analytické 
části práce se autor explicitně vyjadřuje k oběma výzkumným otázkám stanovených 
v úvodu práce.  
 
V závěrečné části práce autor shrnuje strukturu práce a stručně popisuje hlavní metody 
a výsledky prezentované v jednotlivých kapitolách práce. S ohledem na široký záběr a 
množství zajímavých výsledků a zjištění dosažených vhodně aplikovanými metodami 
je možné konstatovat, že práce nabízí velký potenciál z hlediska praktické aplikace 
v oblasti obchodování na komoditních trzích i rozšíření dosavadního stavu poznání ve 
vědecké literatuře. Škoda, že autor plně nevyužil tento potenciál a v závěrečných 
kapitolách se nepokusil o implikace výsledků ve výše uvedeném kontextu. Zajímavé by 
např. byl autorův odhad, zda lze i v budoucnu očekávat další narůstání odchylek od 
fundamentů; jaká praktická doporučení mohou z výsledků pramenit pro účastníky 
komoditních trhů – např. jaké další faktory, kromě fundamentů zahrnout do analýzy 
správnosti ocenění; zda je vhodné konkrétním způsobem změnit metodiku odhadu 
správnosti ocenění v kontextu s novými trendy v ekonomikách (např. financializace 
atp.). Zvýšila se míra rizika investic na komoditních trzích. Získávají spekulativní 
obchody na významu z hlediska ovlivňování cen atp. S ohledem na vysokou kvalitu 
zpracování dizertační práce, věřím, že autor bude uvažovat o pokračování ve vědecké 
kariéře a práci a v budoucnu ještě přispěje zajímavými zjištěními k rozšíření 



současného stavu poznání řešené problematiky, např. pomocí vědeckých článků, studií 
a monografií. 
 
Dizertační práci Ing. Kamila Smolíka považuji za kvalitní vědecký text, který splňuje 
náležitosti kladené na práce tohoto druhu. Po formální stránce nemám k práci 
připomínky. Jazykový styl autora je dobrý, překlepy a stylistické nepřesnosti se 
vyskytují v únosné míře.  
 
Z výše uvedených důvodů doporučuji dizertační práci k obhajobě. 
 
 
V Brně dne 13. 11. 2016  
 

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. 
 
 
Otázky k diskuzi: 
 
V závěru práce konstatujete, že především od roku 2006 byly indikovány nerovnovážné 
stavy v oblasti ocenění obchodovaných kovů v souvislosti s nárůstem objemu 
uzavřených derivátových obchodů. Existuje měřítko, na základě kterého lze indikovat 
nerovnováhu jako významnou či nevýznamnou? Nelze odchylky od cen odvozených 
z fundamentálních faktorů do jisté míry považovat za přirozené resp. nevýznamné 
vlivem působení ostatních faktorů (např. spekulace, apod.). 
 
Vysvětlete, prosím, význam provedené korelace mezi makroekonomickými 
determinantami (kap. 5.1.), tab. 22. Jaký je význam výsledků v kontextu stanovených 
cílů práce? 
 
 
 
 
 


