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I. Hodnoceni zpracování tématu diplomanteml
spInění cíle práce x
volba metod a ieiich aplikace pyi zpracování tématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
p ehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitVch pramen x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěrů práce x
Form ulování vlastn ích názorů di ploma ntem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální prava práce (text, tabulky, grafy) x
Stylistická ťrroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazr3 a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkazr3 a citací x

vyjád ení minimálně v rozsahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splnění jejich cíl ,
využití metod ešení a návrh opat ení včetně formální prarry, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Mohl by autor uvést p íklady hospodá sko-politiclc ch opat ení, ktera byl_a uplatněna v jin, ch zemích a
ne v Česku a zhodnotit vhodnost či nevhodnost aplikace těchto opat ení v české ekonomice?

2. V praktické hospodá ské politice jsou zpravidla pravicov mi vládami preferována opat ení stimulující
stranu nabídky, kdežto levicové vlády up ednostňují opat enl která ovlivňují stranu poptávky. Lze
v opat eních česlc ch vlád sledovat tento trend nebo byla uplatňována čistě pragmatická ešení?
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Autor diplomové práce si stanovil dva cíle - nalezení p íčin hypotgční krize včetně zmapování jejího
pr běhu a zhodnocení opat ení W rc hospodá ské politiky v Česku, které měly následky 

- 
klize

minimalizovat. Cást práce, která je věnována p íČinám a deskripci hypoteční krize je zpracována
excelentně. Oceňuji velké mnoŽství dat a detailní anal,zu p íčin krize. Je škoda, že autor nepropojil
teoretickou kapitolu věnující se hospodáfuké politice (kapitola 1) p ímo s kapitolou věnující se anal,ze
hospodá sko-politick,ch opat ení (kapitola 4). Nap íklad u konkétního opat ení tv rc hospodá ské
politiky zmínit další opat enl které teorie nabízí a provést argumentaci o vhodnosti a nevhodnosti
takového opat enÍ. Na obhajobu autora je nutno uvést, Že objektivní hodnocení ričinnosti opat ení je
komplikované z d vodu Časového zpoŽdění. Je vŠak moŽno opat ení hodnotit ihned verbální argumentací,
která budu ťdy limitována subjektivní preferencí hospodá sko-politich ch opat ení autora.
Autor dob e formuloval cíle i alolil strukturu práce, v textu použilvá adu p ím, ch a nep ím, ch citací,
avšak struktura zvoleného harvardského stylu je chybná.

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dob e
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