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Výborně Velmi 
dobře 

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   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1) Jak se s hospodářským cyklem a ekonomickými šoky vypořádává teorie reálných ekonomických 
cyklů? 
 
2) Na jakých konkrétních datech dokládáte tvrzení v závěru (str.78), že „Fiskální politika se razantně 
změnila…“? K jakému období tuto změnu porovnáváte? 
 
3) Jaká negativa jsou spojena s uplatňovanou masivní fiskální expanzí v ČR? 
 
Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   velmi dobře  
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Předložená diplomová práce se zabývá ojedinělým jevem, který představuje vynucené omezení 
ekonomických aktivit vládními nařízeními a zároveň reakcí vlády v podobě fiskální politiky na tento 
krok. Práce má logickou strukturu. První část se zabývá teoretickým ukotvením, kde diplomantka 
převážně pracuje s učebnicovými texty, a primárními prameny ji pouze doplňuje. V diplomové práci 
by však tento poměr měl být opačný. Zpracovaná rešerše empirické literatury tento negativní 
dojem poněkud zmírňuje. Práce má spíše popisný charakter a je doplněná komparací. Právě 
komparace byla náročná z hlediska výběru vzorku zemí, který je logický a v metodické části řádně 
zdůvodněn – třídícím hlediskem je zde různá míra omezení ekonomických aktivit, a tedy i různý 
přístup fiskální politiky.  Praktická část se primárně věnuje fiskální politice ve zkoumaném vzorku, 
kromě ČR, kde jsou zpracovány také dopady na rozpočtovou politiku. Přes uvedené výtky lze 
konstatovat, že cíl práce byl naplněn. Formální úprava a jazyková úroveň splňuje nároky kladené 
na tento typ závěrečné práce. Práci doporučuji k obhajobě.  
 


