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1. Aktuálnost zvoleného tématu 

Předložená disertační práce je zaměřena na posouzení vývoje komoditních trhů a na 
vymezení faktorů, které determinují ceny v oblasti vybrané komodity. Komoditní trhy 
v České republice nejsou v současnosti považovány za příliš významné, ovšem ve světovém 
měřítku hrají důležitou roli. Téma disertační práce považuji za aktuální a velmi přínosné, 
protože se domnívám, že se této problematice v teorii nevěnuje dostatečná pozornost. 

2.Cíle stanovené v disertační práci  

Hlavním cílem disertační práce je determinovat a kvantifikovat faktory ovlivňující 
ceny průmyslových kovů v době financializace komoditních trhů a vytvořit model oceňování 
průmyslových kovů pro generování signálů jejich možného nadhodnocení nebo 
podhodnocení. Parciální cíle práce jsou v souladu s hlavním cílem a jsou zaměřeny na analýzy 
soudobého vývoje na organizovaných komoditních trzích, závislosti mezi produkcí, 
spotřebou, zásobami a burzovními kurzy průmyslových kovů a závislosti mezi 
makroekonomickými determinanty a burzovními kurzy průmyslových kovů. Dále je 
analyzována vhodnost začlenění průmyslových kovů do investičního portfolia, včetně 
hodnocení vztahu mezi jejich rizikovostí a výnosností. Jedná se tedy o využití analytických 
metod pro splnění cíle disertační práce, bylo by vhodnější je nevymezovat jako dílčí cíle. 

Autor v disertační práci stanovil také dvě výzkumné otázky, které korespondují 
s cílem disertační práce a vycházejí ze soudobých  teoretických poznatků.  

3. Struktura práce a metody použité při zpracování tématu disertační práce 

Postup zpracování disertační práce koresponduje s vytýčenými cíli a výzkumnými 
otázkami.  Práce je členěna do devíti kapitol, celkový rozsah práce činí 165 stran textu. 
Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny, struktura splňuje požadavky kladené na tento typ 
vědeckých prací.  

První kapitola obsahuje vytýčení cílů disertační práce a výzkumných otázek, druhá 
kapitola se zaměřuje na posouzení současného stavu vědeckého poznání v řešené oblasti. 
Soudobý vývoj na organizovaných komoditních trzích je sledován s akcentem na proces 
financializace komoditních trhů. Autor se soustředil na průmyslové kovy obchodované na 
London Metal Exchange, což  považuji vzhledem k významnosti tohoto trhu za správnou 
volbu. Souhlasím, že vývoj cen na komoditních trzích a cenová volatilita výrazně ovlivňují 
také společnosti obchodující s průmyslovými kovy. Součástí druhé kapitoly je rovněž 
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charakteristika jednotlivých neželezných průmyslových kovů a zejména jejich využitelnost, 
objem produkce a spotřeba. 

Třetí kapitola vymezuje metodologii výzkumu a metody použité pro splnění cílů. 
Autor na základě charakteristiky výzkumu věnuje pozornost výzkumným metodám 
i dovednostem potřebným pro výzkum. Pozitivně hodnotím, že u logických  metod je 
konkretizováno jejich uplatnění v disertační práci. Autor dále uvádí, že vzhledem k tématu je 
využit především kvantitativní výzkum vycházející ze sekundárních dat, která jsou rozdělena 
do tří skupin. První skupinu tvoří ceny průmyslových kovů, které jsou vyjádřeny ve výši 
burzovních kurzů futures kontraktů, ve druhé skupině jsou produkce, spotřeba a zásoby a třetí 
skupina sdružuje  makroekonomické determinanty. Na str. 55 je schématicky znázorněn 
postup řešení disertační práce, který však končí návrhem metodického postupu pro vytvoření 
kompozitního indikátoru správnosti ocenění trhu s průmyslovými kovy, ale neobsahuje jeho 
ověření nebo možnost korekce.  

Analýza základních fundamentálních faktorů komoditního trhu je zaměřena na 
závislost mezi reálnými cenami 3m futures kontraktů a hodnotami ukazatele stocks-to-use 
ratio a závislost mezi reálnými cenami 3m futures kontraktů a zásobami příslušného kovu na 
burze LME, s využitím Spearmanova korelačního koeficientu. Zápis veličin ve vzorcích 
i jejich vysvětlení v rámci disertační práce by měly odpovídat formálním požadavkům, což 
není vždy splněno. Pro hodnocení vzájemné závislosti mezi nabídkou, poptávkou a cenou 
komodit byl zvolen ukazatel stocks-to-use ratio (SUR). Vzhledem k tomu, že tento ukazatel je 
vyjádřen v procentních bodech a je zahrnut ve stejném vyjádření také v indikátoru správnosti 
ocenění trhu, považuji jeho slovní vysvětlení, že tento indikátor nevyjadřuje procentuální 
nadhodnocení/podhodnocení trhu, nýbrž vyjadřuje, o kolik je tento součin rozdílný oproti jeho 
dvouletému (tříletému) klouzavému průměru,… (str. 58) za poněkud nepřesné. Hodnocení 
vztahu mezi reálnými cenami kovu a stavem zásob LME burzy a reálnými cenami kovů je 
provedeno na obdobném principu, ovšem vzhledem k veličině průměrná měsíční hodnota 
zásob evidovaných na LME burze nevidím v jeho interpretaci žádný problém. Pro hodnocení 
významnosti hodnot analyzovaných makroekonomických determinantů na ceny jednotlivých 
průmyslových kovů byla vybrána metoda Boosted Trees (BT). Metodu BT využívá i model 
navržený v disertační práci a hodnoty predikované touto metodou jsou porovnávány 
s historickými kurzy jednotlivých kovů v rámci indikátoru správnosti ocenění.  Snahu autora 
o komplexní přístup k řešenému problému dokládá kvantifikace vztahu mezi rizikem 
a výnosem pomocí Sharpeho poměru u vybraných průmyslových kovů nebo hodnocení 
vztahu rizika a výnosu vycházející z modelu CAPM. Lze konstatovat, že metody popsané 
ve třetí kapitole umožňují vytvoření kompozitního indikátoru nadhodnocení nebo 
podhodnocení kurzů futures kontraktů vybraných průmyslových kovů, jsou popsána 
i statistická kritéria pro využití zmiňovaných metod. 

Ve čtvrté kapitole věnované analýze vztahu mezi základními fundamentálními faktory 
a reálnými cenami kovů jsou na reálných datech aplikovány dvě metody k hodnocení 
základních fundamentálních faktorů, a to hodnocení vztahu mezi stavem nabídky, poptávky 
a reálnými cenami (kurzy) kovů a hodnocení vztahu mezi reálnými cenami kovu a stavem 
zásob LME burzy a reálnými cenami kovů.  U zdrojů uváděných u grafů je psáno, že bylo 
zpracováno autorem na základě dat uvedených v kapitole 3.2. V této kapitole však konkrétní 
uvedena data nejsou, takže se domnívám, že by bylo dobré zvolit jinou formulaci. 

V následující kapitole je analyzován vztah mezi jednotlivými makroekonomickými 
determinanty a cenami průmyslových kovů, a to tak, že nejprve je posuzována korelace mezi 
jednotlivými makroekonomickými determinanty a následně jsou prezentovány výsledky 
získané metodou Boosted Trees (BT). Z grafického vyjádření hodnot skutečně dosažených 
historických kurzů 3m futures kontraktů hliníku (v USD/mt) a hodnot predikovaných 
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metodou Boosted trees vyplývá poměrně vysoká přesnost predikce. Dobrou orientaci ve 
výsledcích umožňuje také korelační matice analyzovaných makroekonomických determinantů 
obsahující vyhodnocení dat za období 1/2000 – 3/2015 (v kap. 5.1). 

S využitím sekundárních dat je v šesté kapitole hodnocen vztah rizika a výnosu 
průmyslových kovů formou Sharpeho poměru, statistických charakteristik a korelační matice. 
Zajímavé informace poskytuje graf 57 zobrazující historickou výnosnost průmyslových kovů 
při počáteční investici 100$ a pozitivně hodnotím i komentář k dosaženým hodnotám 
statistických ukazatelů. V druhé části kapitoly je vytvořen indikátor správnosti ocenění 
(respektive nadhodnocení/podhodnocení) jednotlivých kovů na základě modelu ex-post 
CAPM. Autor konstatuje, že z hlediska dosažených výsledků se jedná o statisticky 
nepoužitelný model a navíc u hliníku a cínu je přímka CML negativně skloněná, což je 
v rozporu s teoretickými východisky modelu CAPM, nicméně vytvoření tohoto indikátoru 
a jeho prezentaci v disertační práci považuji za správné pro doplnění komplexního rozboru 
řešené problematiky. 

Sedmá kapitola obsahuje grafickou syntézu výsledků doposud prezentovaných 
indikátorů správnosti ocenění a dále návrh kompozitního indikátoru správnosti ocenění mědi 
a cínu. Z tabulkového zpracování hodnot jednotlivých indikátorů správnosti ocenění trhu pro 
sledované průmyslové kovy lze dobře vyčíst odlišnosti ve výsledcích, přesto se domnívám, že 
by bylo dobré uvést i legendu k podbarvení. 

Za důležitou považuji kapitolu 7.2, ve které je vytvořen kompozitní indikátor 
správnosti ocenění, a to pro měď a cín. Soubor vstupních veličin umožňuje komplexně 
posoudit správnost ocenění a určení významnosti jednotlivých vstupních proměnných může 
být přínosné nejen vzhledem k návrhu indikátoru, ale i z hlediska predikce dalšího vývoje 
kurzu futures kontraktů. Přesnost modelu pro posouzení správnosti ocenění u mědi a cínu 
považuji za dostatečnou, ovšem pozitivně hodnotím přístup autora k celkovému hodnocení, 
kde kriticky uvádí, že nelze jednoznačně stanovit, je-li trh je nadhodnocený nebo 
podhodnocený v případě, kdy některý z fundamentálních indikátorů tuto skutečnost 
nepotvrzuje. 

V sedmé kapitole se autor vyjadřuje také k výzkumným otázkám. Konstatuje, že 
průmyslové kovy jsou významně závislé na makroekonomických determinantech, produkci, 
spotřebě a zásobách vybraných kovů. Výzkumná otázka je tedy zodpovězena, nelze ale tvrdit, 
že je potvrzena (viz str. 161). Dále je v souvislosti s druhou výzkumnou otázkou 
konstatováno, že v době financializace komoditních trhů došlo na základě provedených 
analýz ke vzniku nerovnováhy mezi sledovanými fundamentálními faktory a kurzy 3m futures 
kontraktů průmyslových kovů. Obě výzkumné otázky byly tudíž zodpovězeny.  

Osmá kapitola je věnována diskuzi, ve které autor konstatuje, že dosažené výsledky 
potvrdily finanční teorii, podle které se mohou ceny průmyslových kovů krátkodobě odchýlit 
od  sledovaných fundamentálních hodnot. Jsou uvedeny i předpoklady (např. platnost teorie 
racionálního očekávání, odhlédnutí od technické analýzy) a určitá omezení (nedostupnost 
bezúplatně poskytovaných dat), za kterých bylo téma disertační zpracováno. 

V deváté kapitole autor vymezuje přínosy disertační práce.  

4.Přínosy disertační práce a význam pro vědní obor a praxi  

Disertační práce přináší užitečné poznatky z oblasti teorie i praxe. Za přínos považuji 
snahu autora o komplexní posouzení zkoumané problematiky. Zpracování současného stavu 
vědeckého poznání poskytuje ucelený teoretický pohled na komoditní trhy a jejich 
financializaci se zaměřením na průmyslové kovy. Hlavním přínosem disertační práce je 
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vytvoření kompozitního modelu oceňování průmyslových kovů umožňujícího posoudit 
i predikovat jejich možné nadhodnocení nebo podhodnocení.  

Z hlediska praxe je důležité, že disertační práce vymezuje faktory ovlivňující ceny 
průmyslových kovů v době financializace komoditních trhů. Vytvořený metodický postup je 
využitelný v podstatě všemi účastníky komoditního trhu. Poznatky z disertační práce mohou 
dále sloužit jako východisko pro některá strategická rozhodnutí managementu v podnicích, 
které využívají průmyslové kovy při svých podnikatelských aktivitách.  

5. Formální úprava disertační práce 

Pozitivně hodnotím, že disertační práce obsahuje množství odkazů na zahraniční 
i tuzemskou odbornou literaturu. V textu se však objevuje množství chyb, které úroveň 
disertační práce zbytečně snižují. Jedná se o opakování slov v prostém textu, ale i v nadpisu 
(viz např. nadpis Hodnocení vztahu mezi reálnými cenami kovu a stavem zásob LME burzy 
a reálnými cenami kovů), pominutí shody podmětu s přísudkem, nejasné formulace ve větách. 
Poměrně hodně chyb se objevuje i v kapitole věnované diskuzi, což považuji vzhledem 
k významu této kapitoly za naprosto zbytečné znehodnocení práce, kterou autor při 
zpracování tématu vynaložil.   

Tabulky a grafy jsou přehledné a korespondují s textem, veličiny ve vzorcích a zkratky 
jsou převážně náležitě  vysvětleny. Za poněkud omezující považuji to, že pro prostudování 
disertační práce je nutné se častěji vracet do předcházejících kapitol.  

6. Otázky do diskuze v rámci obhajoby habilitační práce 

1. V práci zmiňujete psychologickou analýzu. Která z uvedených teorií by podle 
Vašeho názoru mohla být využita při posuzování chování účastníků na komoditních trzích 
a proč? 

2. Jestliže byste měl posoudit k určitému datu nadhodnocení nebo podhodnocení 
vybraného kovu, jaký interval (jakou toleranci) byste připustil vzhledem k referenční hodnotě?    

Závěr 

Disertační práce pana Ing. Kamila Smolíka je prací zpracovanou na velmi dobré 
odborné úrovni a je přínosem pro svou teoretickou i praktickou využitelnost v oblasti analýzy 
komoditních trhů s cílem vymezit a posoudit možnosti určování ceny vybrané komodity. 
Autor prokázal odborné znalosti v oblasti kapitálových trhů a investičního rozhodování, 
zejména ve vztahu k ceně vybrané komodity. Je schopen erudovaně pracovat s literárními 
prameny včetně jejich citace.  

Disertační práce pana Ing. Kamila Smolíka na téma Organizované trhy 
s průmyslovými kovy v době financializace komoditních trhů splňuje po odborné i formální 
stránce všechna normativně daná kritéria, a proto doporučuji, aby v závislosti na úspěšném 
průběhu jeho obhajoby předložené práce před zkušební komisí mu byl přiznán titul Ph.D. – 
Philosophiæ Doctor.   

 
 

  
V Pardubicích 3. 11. 2016                                          doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. 


