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Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce   X   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   X   
Hloubka provedené analýzy  X   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   
Formulování vlastních názorů diplomantem  X   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   
Stylistická úroveň práce X    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
Popis javov súvisiacich s chorobou Covid 19 súvisí v makroekonomickom pohľade so šokmi, ako sa 
píše aj na strane 29. Ku ktorému názoru sa DP prikláňa, je to symetrický alebo asymetrický šok, 
prečo? Na rovnakej strane 29 sa nachádza citát od Brinca a Castra. Ako v citovanom zdroji poukázali 
na zmenu preferencií spotrebitela v zmysle vyhýbania sa infekcii? Otázka vo vzťahu k  tabuľke zo 
strany 47: Je tento pomer čerpania vyhovujúci? Aké kritérium by bolo vhodné na posúdenie, či 
čerpanie bolo vyhovujúce? 
 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně                
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Celková charakteristika diplomovej práce: elektronická verzia, rozsah 97 strán, prílohy A-D. 
Obtiažnosť témy: náročná.  
Získanie potrebných informácií k riešeniu: stredne náročné. 
Úroveň spracovania diplomvej práce: popisná, tabulky sú spracované lepšie než grafy.  
Prednosti práce: Téma verejných financií je spracovaná v kontexte opatrení na zabránenie šírenia choroby 
Covid 19. Cieľom bolo identifikovať dopady lockdownu na rozpočtovú a fiškálnu politiku Českej republiky. 
Výskumné otázky: Ako lockdown ovplyvnil rozpočtovú a fiškálnu politiku ČR? Ako sa líšia prijaté opatrenia 
v dobe pandemickej kríze v porovnaní s vybranými krajinami. 
Tabuľka 3, s. 47 alokácia a čerpanie – alokovaných bolo 868,7 mld. Kč, čerpaných 63,3 na záručunú a 
poistnú schému. Celkom na protikrízové opatrenia 1189,9 mld. Kč alokovaných a čerpaných 283,4 mld. Kč, 
čo je 21,2% a 5% HDP. Je tento pomer čerpania vyhovujúci? Je možné kvantifikovať významnosť úspory 
pre domácnosti pri získaní nehnuteľosti. Vhodné použitie členenie tabuliek 3,4, 5. 
 
Nedostatky práce: Ako sa práca vymedzuje voči príspevkom na bývanie vo Veľkej Británii? Čo má byť 
cieľom fiškálnej politiky? Nedostatočne využitá teória napríklad: Arrow, K. J. (2012). Social choice and 
individual values. In Social Choice and Individual Values. Yale university press, v  českom preklade: 
Společenský výběr a individuální hodnoty.  
 
Celkovo má práca veľký a aj široký rozsah, jej hodnotou je popis situácie v danom období. Doporučujem 
k obhajobe. 


