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Otázky k obhaJobě diplomové prácel

1) Domnívá se autor, Že Česká vláda zareagovala na krizi dostatečně včas? Souh]así autor s tvrzením, že p íznaky
byly patrné jiŽ v polovině roku 2008, ale vláda p ijala první opat ení až v roce 2009, tedy pozdě?

2} Z autorov' ch vyjád ení v samotné práci vzniká dojem, že není p ívržencem protikrizovr ch opat ení, která by
PtisobilY na PoPtávkovou stranu ekonomiky. Je tomu opravdu tak, nebo by autor doporučil zasáhnout i na straně
poptávky? ffípadně, jaká opat ení by autor sám doporučíl?

r. Hdnocení zpracoyání tématu dinlamant m:
lnění cíle Dráce

volba metod a ieiich aplikace n i znracování tématu
Hloubka Drovedené anal{
rI. Hodnocení struktury a ob ahu nrácel
p ehlednost a looickálogická stavba ťstruktura} nráce
Aktuálnost a vhodno t noužiť, ch pramen
schopnost diplomanta zpracovat získané podklad
p imě enost a rozurnitelnost závěrr3
Formulování vlastních názor oinlomantem
Irr. Hodnocení forrny a strlu práce;
Formální uprava práce {text, tabullcy. ora
stvlistická uroveň Dráce
práce s českou literaturou včetně odkaz a citací
práce se zahraniční literaturou včetně odkaz a citací
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Datum:

- @ii* kobhajobě. (*nehodícíse škrtněte}

navrhuji klasifikovat stupněm: velmi doh e

I2.1-2011

Posuzovaná diplomová práce si, jak je uvedeno v samotném vodu, kladla za cíl zmapování ekonomické krizi-
nejPrve ve SPojen' ch státech a poté v České republice - a nalézt odpověd'na otázku: ,,Byla provedená opat ení
wrjrc hospodá ské politiky České republiky v kontextu ekonomické krize dostatečně činná?,, První cíl práce
autor, podle mého názoru, splnil bez vr hrad. Práce obsahuje detaílní popís vzniku a vr voje krizi v USA a její
p enos oo Čn. Autor se zde opírá o spoustu relevantních statistick, ch ridajri. Druh, cíl, hledání odpovědi na v, še
položenou otázku, autor splnil pouze Částečně. Autor v podstatě pouze shrnul p ijatá opat ení, vyjád il sice sv j
názor, zda to dané oPat ení bylo podle jeho názoru pozitivní nebo negativní, ale domn6m se, že tento svrij
názor autor ne zcela peďektně vyargumentovat.

Bylo by vhodné u pramen statistickr ch dat uvádět také datum citace. Data podléhají často revizím.

l P es uvedenou u tku se domnívám, Že práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na diplomové
Práce, a Proto ji doporuČuji k obhajobě. Navrhuji práci hodnotit stupněm ,,velmi dob e.,.

Podpis opon nta diplomíryé práce
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