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Jméno diplomanta: Bc. Martin Pet íček
Název diplomové práce: Hospodá ské krize pohledem ekonomick ch škol

Cíl práce:

Práce se zab vá historick m v vojem ekonomick ch teorií v návaznosti na nejv znamnější
ekonomické krize od L7. stoletím, zároveň se práce zamě uje na imptikaci teorctick ch

závěr pro současnou praktickou hospodá skou politiku.

Jméno vedoucího diplomové práce: tng. Mgr. Marek Skála, Ph.D.

V, borně Velmi
dob e

Dob e Neprospěl

I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem:
splnění cíle práce x
Volba metod a jejich aplikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené ana lÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
p ehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použit, ch pramenl3 x
schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
p imě enost a srozumitelnost závěrl3 práce x
Formulování vlastních názorr3 diplomantem x
IrI. Hodnocení formy a stylu práce:
FormáIní ťrprava práce (text, tabulkv, qrafu) x
sty|istická uroveň práce x
práce s českou I teraturou včetně odkazl3 a citací x
práce se zahran ční literaturou včetně odkaz a citací x

Vyjád ení minimálně v rczsahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splnění jejich cí! ,
využití metod ešení a návrh opat ení včetně formální pravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové práce:
1. Jaké jsou shodné a rozdílné charaReristiky komparace sou asné krize a velké

hospodá ské krize?
2. P i lábní velké hospodá ské krize jsou zmiňování pochybení hospodá ské politiky, lze

konstatovat, že tv rci HP se těmto chybám p i současné krizi vyhnuli?
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Práci doporučuji k obhajobě.
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:

Datum! 1. čelvna 2011
Podpis vedoucího diplomové práce
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Vyjád ení vedoucího prácel

Zpracování dipIomové práce vyžadovalo dobrou znalost v voje ekonomick ch teorií a

hospodá sk ch dějin. Diplomantovi se poda ilo vymezit v znamné hospodá ské krize a

identifikovat jejich odraz ve změně ekonomického myšlení. Jiné nárolty by mohly b t
samoz ejmě kladeny na studenta oboru ekonomické teorie, vzhledem ke studijními oboru

(podniková ekonomika) studenta lze konstatovat, Že student cíle diplomové práce spInil.

Je škoda, že student více nezd razňoval implikace (ponaučení) zkrizi pro současnou

hospodá skou politiku.

P edložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, diplomant prokázal

schopnost pracovat s literaturcu a umí formulovat vlastní závěry.
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