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Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
Magisterská práce sl. Křížkové se věnuje diskuzi nových Keynesiánských modelů, ve kterých se 
uvažují heterogenní očekávání ekonomických agentů. Vzhledem k tomu, že standardní 
neokeynesiánské DSGE modely potřebují pro navázání na reálná data řadu poměrně silných a ne 
vždy mikroekonomicky podložených předpokladů (habit formation, Calvo pricing,…), a že v nich 
ekonomický cyklus často závisí na exogenních šocích, které nemají normální rozdělení, je přitom 
uvažování heterogenních očekávání agentů jedním ze slibných směrů modifikací DSGE modelů (a 
podobných typů modelů) tak, aby lépe odpovídaly skutečnému hospodářskému cyklu a lepším 
způsobem fungovaly v situacích jako je například finanční krize. V tomto ohledu je tak magisterská 
práce sl. Křížkové „on the edge“ výzkumu v oblasti tohoto typu modelů a je velmi aktuální. Na druhou 
stranu mi ale nebyla úplně jasná přidaná hodnota práce v porovnání s citovanými papery (De Grauve, 
2012, Jang and Sacht, 2017), s ohledem na hlavní cíl práce „to assess the current state of research 
regarding Behavioral NK DSGE models…and examine how accurately they replicate the 
macroeconomic stylized facts and the real world data“ (s. 75). Předpokládám, že původní autoři své 
modely rovněž konfontovali s daty,takže bych minimálně očekával, že autorka srovná své empirické 
výstupy s tím, co publikovali dotyční autoři.  V oblasti popisu modelu (kapitola 3) mi nebylo vždy zcela 
zřejmé, zda je zde „pouze“  prezentován použitý model převzatý z DeGrauve (2011) či ostatních 
článků, nebo zda autorka sama provedla jeho modifikace. To by asi bylo vhodné vyjasnit. Na začátku 
kapitoly 3 chybí setup modelu, autorka pouze uvádí rovnice v ekvilibriu (strana 26, rovnice 3.1, 3.2 a 
3.3) bez toho, aniž by podrobněji vysvětlila fungování dané ekonomiky. 
 
Celkově nicméně hodnotím přínos magisterské práce vzhledem k její aktuálnosti jako poměrně 
vysoký, škoda, že ho autorka podle mého názoru nedokázala přesněji dokumentovat. 
 
Methods 
Autorka ve své magisterské práci aplikuje standardní a pokročilé metody určené pro daný typ modelů, 
jejich aplikace na US resp. evropská data je rovněž standardem.  
 
Vzhledem k výše uvedené absenci popisu základního nastavení modelu mi nebyly zcela zřejmé 
některé detaily, které váží na použité rovnice:   
-Rovnice 3.6 (s. 27): Je beta jiná pro každého agenta, nebo stejná napříč agenty? Pokud je stejná pro 
všechny agenty, co tedy znamená „subjective mean“?. Pokud to dobře chápu, tak lambda (tedy 
rozptyl) se mění po každém novém pozorování. Proč se současně nemění i subjective mean, tedy 
beta? 
- Rovnice 3.12 (s. 29): Proč se nepředpokládá stejný mechanismus tvoření očekávání jako u mezery 
výstupu? 
- Rovnice 3.19 (s. 31) nevypadá forward-looking. Kde je tedy „forward looking“ vlastnost modelu 
inzerovaná o dva řádky výše? V souvislosti s tímto modelem autorka uvádí, že je schopen endogenně 
generovat hospodářský cyklus. Z rovnic  3.17-3.19 se ale jeví, že k vyvolání tohoto cyklu je však stále 
zapotřebí exogenního šoku. Co je zde tedy přesně myšleno endogenním hospodářským cyklem? 
-Rovnice 3.34 (s. 31): Nerozumím, v jakém smyslu její ten poslední člen odráží „transversality 
condition“. 
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Všechny výše uvedené dotazy resp. připomínky jsou nicméně spíše drobnosti, takže celkově 
hodnotím  metodologii práce vysoce 
 
Literature 
Magisterská práce používá standardní citační aparát, přehled literatury odpovídal tématu a byl 
poměrně rozsáhlý, nejsem si vědom žádného relevantního článku, který by v literatuře chyběl. Přehled 
literatury cituje jak relevantí starší studie (H. Simon, Kahneman a Tversky) tak nejnovější články 
věnující se dané problematice (De Grauve aj.) . V rámci přehledu literatury mi připadla jako poněkud 
nadbytečná podkapitola „Experimental Macroeconomics“, která na analýzy prováděné v této  
magisterské práci váže spíše volně. Jak jsem již uvedl výše, v části popisu modelu mi nebylo místy 
zcela jasné, zda se u jednotlivých rovnic jedná o převzaté rovnice, nebo zda byly nějakým způsobem 
modifikovány. 
 
Manuscript form 
Až na výše uvedené nejasnosti má magisterská práce slušnou formu, pokud mohu posoudit, je 
sepsána dobrou angličtinou a navzdory vyšší techničnosti, která je ale u těchto typů článků běžná, se 
mi celkem dobře četla. 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Celkově hodnotím magisterskou práci p. Křížkové pozitivně, až na určité drobné otazníky týkající se 
komunikace přínosu práce a možná nadbytečné části literatury ohledně experimentální ekonomie. Při 
oponentuře by autorka (vedle reakce na připomínky uvedené výše) diskutovat následující body: 
 

1) Přesněji ilustrovat přidanou hodnotu své práce oproti citovaným studiím. 
2) Vyjádřit se k tomu, jaký je její názor na možnost aplikace obdobných modelů na česká data. 

Je zde nějaký rozdíl týkající se charakteru české ekonomiky (například její otevřenost), který 
by mohl tuto aplikaci ovlivnit? 
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Methods                       (max. 30 points) 27 

Literature                     (max. 20 points) 16 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 85 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) B 

 
 
NAME OF THE REFEREE:  
PhDr. Michal Hlaváček, PhD. 
 
DATE OF EVALUATION:          

___________________________ 



Report on Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 

Student: Bc. Šárka Křížková 

Advisor: PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. 

Title of the thesis: 
Analysis of a Behavioral New Keynesian 
Model 

 
Referee Signature 



 

 


