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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
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 p. Forejta se věnuje především empirickému testování rakouské teorie 
hospodářských cyklů. Toto téma je obecně celkem zajímavé vzhledem k poměrně razantnímu a 
možná trochu kontroverznímu názoru proponentů této teorie na nekonvenční měnovou politiku 
prováděnou hlavními centrálními bankami. Magisterská práce se tématu nekonvenční měnové politiky 
sice přímo nedotýká, ale testování platnosti závěrů této teorie může být prvkem do diskuse. 
Magisterská práce se sestává jednak z popisu rakouské teorie a jejích výsledků (kapitola 2). Tento 
popis je spíše poněkud popisnějšího charakteru a působí poněkud učebnicovým dojmem. Na druhou 
stranu je sepsán korektně a docela přehledně. Hlavní přínos práce nicméně vidím v empirickém 
testování platnosti rakouské teorie, přičemž přínos vidím jak v zahrnutí veličin vztažených k úvěrování, 
tak ve strukturálním přístupu (vliv úrokových sazeb na jednotlivé části produktu). Přitom empirické 
testování rakouské teorie na evropských datech není v literatuře příliš časté. Autor zde navazuje na 
studie Mulligan (2002 a 2006) přičemž přidaná hodnota autora vůči této studii spočívá v poměrně 
hezky vyargumentované odlišné interpretaci vlivu sklonu výnosové křivky.  Přesto se domnívám, že by 
přidaná hodnota této magisterské práce vůči práci Mulligan mohla být vyargumentována o trochu lépe. 
 
 
Methods 
Autor ve své magisterské práci aplikuje standardní a pokročilé metody určené pro daný typ modelů, 
jejich aplikace na evropská data je provedena rovněž standardně, jsou provedeny veškeré relevantní 
testy. V oblasti metodologie bych nicméně docela rád znal názor autora na způsob výpočtu jedné 
z hlavních proměnných modelu, a to sklonu výnosové křivky (term spread). Ten je v práci počítám jako 
rozdíl výnosu 10letého německého vládního bondu a krátkodobých úrokových sazeb, je pak aplikován 
na jednotlivé evropské země. Otázkou ale je, do jaké míry je pro země jako Španělsko nebo Itálie 
relevantní výnos německých vládních obligací, a zda by zde neměl být zahrnut spíše spread výnosů 
obligací národních vlád. Asi by bylo možné argumentovat, že výnosy vládních obligací v těchto zemích 
v sobě obsahují kreditní riziko, a tak by neměly být použity, na druhou stranu výnosy německých 
vládních bondů mohou reflektovat efekt „safe heaven“ a mohou být vychýlené na druhou stranu. Další 
metodologickou otázkou, která váže na druhou v článku testovanou hypotézu (tj. zda pokles 
úrokových sazeb vede k růstu v oblasti „producer goods“ a poklesu v oblasti „consumer goods“) je 
vhodnost rozdělení jednotlivých částí výstupu na oba typy zboží. Nemůže například část služeb, které 
jsou tradičně zahrnovány do consumer goods, být součástí producer goods (například služby 
vztažené k digitalizaci, IT a podobně). 
 
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.  
 
 
Manuscript form 
Magisterská práce p. Forejta má docela slušnou formu, pokud mohu posoudit, je sepsána dobrou 
angličtinou. Popisná část věnována rakouské škole se mi celkem dobře četla a působila jako 
učebnice. V empirické části, která je nejpřínosnější částí této magisterské práce, jsem se nicméně 
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občas trochu „ztrácel“, interpretace výsledků byla možná místy až příliš zaměřená na konkrétní 
hodnoty a občas nebylo zřejmé, co daný výsledek vlastně znamená. 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Celkově hodnotím magisterskou práci p. Forejta pozitivně, zejména její empirickou část. V ní bych 
možná uvítal explicitnější vyjádření, zda podle provedených testů a podle autora závěry rakouské 
teorie platí či nikoli. Práci doporučuji k obhajobě a doporučuji ji ohodnotit známkou C. Autor by při 
obhajobě mohl diskutovat následující body: 
 

1) Přesněji ilustrovat přidanou hodnotu své práce oproti Mulligan (2002 a 2006). 
2) Vyjádřit se k tomu, zda by bylo možné aplikovat různé sklony výnosových křivek pro různé 

země (viz poznámka v části metodologie). 
3) Obdobně se vyjádřit k poznámce ohledně vhodnosti rozdělení sektorů mezi producer a 

consumer goods. 
4) Komentovat, jak se ve výsledcích projevila nekonvenční měnová politika z posledních let a 

zda by bylo možné analýzu modifikovat například s použitím stínových měnověpolických 
sazeb místo krátkodobých měnověpolitických (například dle Wu a Xia, 2015) 

 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 15 

Methods                       (max. 30 points) 25 

Literature                     (max. 20 points) 17 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 75 

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