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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
Contribution 
Magisterská práce se věnuje vysvětlení odlišné délky Velké recese mezi zeměmi s využitím mj. Indexů 
exportní konkurenceschopnosti. Autor v analýze používá široký set celkem 54 zemí, tedy více, než 
zkoumaly předchozí studie. Vzhledem k tomu, že se dosavadní studie věnovaly determinantám délky 
finančních krizí za delší období, přičemž výsledky specificky za poslední krizi mohly zapadnout, lze 
pozitivně kvitovat i záběr práce zúžený právě na Velkou recesi. Zajímavé je rovněž zahrnutí proměnných 
vztažených k reakci na krizi. Způsob analýzy mi možná místy vzhledem k použité metodologi (BMA) a 
širokému setu proměnných připomínal „data mining“, když mi zahrnutí a výsledky u některých 
proměnných připadly mírně neintuitivní (podíl muslimské populace). Možná bych také v interpretaci 
výsledků uvítal podrobnější srovnání s jinými studiemi zmíněnými v přehledu literatury (to by mohlo 
naznačit, v čem byla současná krize specifická).  Celkově ale vnímám přínos magisterské práce jako 
vysoký. 
 
Methods 
Autor při své analýze použil relevantní modelové instrumentárium, když použil pokročilou metodu BMA 
podle mě odpovídajícím způsobem, provedl všechny nutné testy a použil širokou sadu testů robustnosti.  
K epmpirické části mám ale přesto několik připomínek, resp. námětů na možné rozšíření analýzy. 

1) Definice závislé proměnné: Autor používá jako závislou proměnou délku krize, kterou 
definuje jako dobu, za kterou se HDP dostalo na předkrizovou úroveň. Jak tato, tak  
alternativní použitá definice, však s sebou nese určitá úskalí. Jednak nebere v úvahu růst 
populace, který je mezi zkoumanými zeměmi dost odlišný a který může znamenat že 
především chudší země dosáhnou předkrizové úrovně dříve. Vhodnější by podle mě bylo 
použít HDP per capita. Také je otázkou, zda nepoužít místo reálného HDP v domácí měně 
HDP např. v USD. Druhak v podobném směru působí i ignorování obecné 
makroekonomické konvergence. Opět chudší, tedy konvergující země, díky své vyšší 
rovnovážné míře růstu dosáhnou předkrizové úrovně obvykle dříve, než země rozvinuté. A 
to i navzdory tomu, že ne ně finanční krize obvykle dopadají silněji. Alternativní definicí 
závislé proměnné by tak mohla být doba, za kterou se HDP per capita dostane na úroveň, 
která by odpovídala  trendovému růstu. 

2) V analýze je trochu ignorováno, že v některých zkoumaných zemích došlo v rozhodném 
období k souběhu globální finanční krize a následné krize dluhové. Tyto dvě krize mají 
odlišné projevy, proto by bylo vhodné je od sebe odlišit, nebo alespoň tento problém zmínit.  
Toto přitom má vliv i na možnost reakce na krizi fiskální politikou. 

3) Výběr zemí: Autor používá poměrně široký panel zemí, bohužel však chybí některé země, 
které jsou pro mezinárodní obchod dost významné a které jsou hodně lidnaté. Především 
chybí Čína a Indie (tedy dvě největší země ze zemí BRICS), chybí také Argentina, z analýzy 
jsou vyřazeny Řecko a Itálie, tedy také země, které procházely v minulosti krizí. Vcelku 
chápu argumentaci chybějícími daty, ale bylo by vhodné diskutovat existující selection bias. 
Zvlášť když především Čína je z hlediska mezinárodního obchodu výrazně specifická 
(většina celosvětového přebytku obchodní bilance). 

4) Asi by v analýze bylo vhodné diskutovat vliv režimu devizového kurzu, což by byl zajímavý 
vedlejší výsledek s ohledem na vstup ČR do EMU (v analýze je pouze dummy pro 
Eurozónu). Vzhledem k jejich roli ve finančním cyklu by také mohlo být zajímavé do analýzy 
zahrnout proměnné vztažené k dynamice cen nemovitostí (i když uznávám, že by zde došlo 
asi k dalšímu omezení počtu zkoumaných zemí vzhledem ke nedostupnosti dat). Viz např. 
Claessens, Kose and Terrones (2008) „What Happens During Recessions, Crunches and 
Busts?“, IMF WP/08/274.  
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Literature 
Přehled literatury vztažený k délce cyklu mi připadl jako dostatečný, byla na něm hezky ilustrována 
přidaná hodnota samotné magisterské práce. Možná bych vhledem k diskusi o vysvětlujících 
proměnných přivítal i uvedení literatury vztažené v Early Warning Systems, kdy by mohlo být zajímavé 
srovnat množinu proměnných deerminujících pravděpodobnost vypuknutí krize, s množinou 
proměnných určujících její délku. Jak jsem uvedl výše, uvítal bych i uvedení studii zkoumajících délku 
recese vzhledem k vývoji cen nemovitostí, případně i empirických studií věnovaných finančnímu cyklu. 
 
Manuscript form 
Magisterská práce byla napsána poměrně čtivou a inspirativní formou, pokud mohu posoudit tak také 
správnou angličtinou. V části popisu metodologie a částečně také interpretace výsledků analýzy mi 
přišel jazyk a styl magisterské práce místy jako poněkud techničtější a obtížněji čitelný, ale to je dáno 
jejím charakterem. 
 
Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
Celkově na mě působila magisterská práce p. Petrů inovativně a zajímavě, vnímám ji jako kvalitní a 
odpovídající standardům IES FSV UK a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji ji ohodnotit známkou B. 
 
Při obhajobě by autor mohl také reagovat na mé připomínky k analýze uvedené výše, především s 
ohledem na alternativní kontrukci proměnné trvání krize s ohledem na různou pozici zemí v ekonomické 
konvergenci. 
 
Výsledky analýzy Urkund nenaznačují přílišnou podobnost s jinými zdroji. 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 25 

Methods                       (max. 30 points) 25 

Literature                     (max. 20 points) 18 

Manuscript Form         (max. 20 points) 18 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 86 
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