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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Diplomant se ve své diplomové práci zabývá příčinami a důsledky krizí v českých zemích 

do konce 19. století v kontextu finančních politik, které byly přijaty v návaznosti na 

vypuknutí těchto krizí. Toto téma lze považovat za velmi přínosné s ohledem na nutnost 

přijmout vhodné nástroje při reakci na krizi, resp. okolností, které krizi doprovázejí. 

Historické události tak mohou být vodítkem pro stanovení adekvátní reakce příslušných 

autorit při řešení krize a přispět tak k hospodářské a finanční stabilitě dané ekonomiky. 

Vzhledem k tomu, že krize je cyklický jev tržních ekonomik, informace o příčinách krizí a 

reakcích na ně tak považuji za velmi přínosné, ačkoli je třeba podotknout, že podoba krizí 

se v důsledku vývoje/inovací trhů mění. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Téma diplomové práce klade na diplomanta relativně vysoké nároky s ohledem na nutnost 

orientovat se v kontextu historických událostí jak politického tak ekonomického charakteru 

v rámci analyzovaného období. Diplomant v rámci své práce využívá metody explanace, 

analýzy, analogie a komparace. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Předložená diplomová práce je rozčleněna do úvodu, deseti kapitol, které jsou členěny na 

podkapitoly, závěru, seznamu tabulek a grafů a seznamu použité literatury. Práce je 

strukturována logicky a přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují a 

z hlediska formálního a systematického členění odpovídá požadavkům na tyto práce 

kladené. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomant si ve své práci výslovně stanovil jeden cíl, kterým je analýza hlavních 

krizových období s ohledem na jejich příčiny, přijatá řešení v rámci finanční politiky a 

způsobené následky. Tento cíl diplomové práce byl naplněn.  

 

První kapitola se zabývá výkladem pojmu finanční politika a dále pak pojmům 

souvisejícím s typologií politik a vysvětluje pojem krize z pohledu různých historických 

výkladů s jejich možnými příčinami. Druhá kapitola je věnována krizím, ke kterým došlo 

v dobách českého knížectví. Autor označuje politickou nestabilitu jako jednu z hlavních 

příčin krizí a upozorňuje, že např. za vlády kníže Bedřicha docházelo k falšování měny. 

Jako řešení této krize autor označuje reformu provedenou Přemyslem Otakarem I. 

V důsledku těchto událostí, autor upozorňuje, že došlo k nezamýšleným důsledkům, 

kterými bylo pronikání mincí do směnných vztahů a monetizace venkova.  



  

Ve třetí kapitole jsou popisovány hlavní příčiny, důsledky a přijatá opatření k řešení krize 

po bitvě na Moravském poli. Autor upozorňuje, že řešením této krize bylo z pohledu 

rozpočtového zavedení generální berně Otou Braniborským a z pohledu měnového pak 

reforma provedená Václavem II., což později vedlo k ekonomické stabilizaci. 

Čtvrtá kapitola poskytuje pohled na krize, které nastaly od vlády Václava IV. do poloviny 

15. století související s hospodářskou depresí vyplývající z omezení zahraničního obchodu 

v zemích Koruny české. V rámci této kapitoly jsou pak prezentována řešení v podobě 

osvobození od berně Václavem IV. a přislíbením měnové reformy, která však byla v dané 

situaci nesplnitelná. Jako důsledek je pak popisováno vysoké zadlužení zemí Koruny 

české, které se projevilo v následujícím období (krize v 16. století). 

Pátá kapitola se věnuje finanční krizi v období stavovského povstání v roce 1547, o jejíž 

řešení se pokoušel Ferdinand I. daňovou reformou, v důsledku čehož tak následně došlo 

k uzavření mincovní dohody a prosazení říšského mincovního řádu. Šestá kapitola pak 

popisuje krizi v období třicetileté války, jejímž důsledkem byl odliv kapitálu a rozvrácení 

hospodářství, ale také zavedení nepřímých daní. 

V rámci sedmé kapitoly diplomové práce se autor věnuje následkům sedmileté války 

vedoucí k vysokému státnímu dluhu a následné dluhové krizi, jejímž řešením bylo 

zavedení daňových reforem a emise dluhopisů garantované českými stavy. Tyto okolnosti 

nakonec vyústily do vzniku městské banky, jejímž úkolem bylo levnější financování státní 

pokladny.  

Osmá kapitola popisuje příčiny a následky státního bankrotu v roce 1811. Diplomant 

upozorňuje na měnovou reformu, která měla kromě řešení vysoké inflace řešit také 

problémy související s paděláním peněz. Tato reforma v podobě využívání státovek nebyla 

přijata a způsobila státní bankrot, což následně vedlo ke vzniku cedulové banky. 

V deváté kapitole se diplomant věnuje krizi z roku 1848 a okolnostem jejího vzniku (mimo 

jiné např. run na banky), včetně řešení v podobě daňových reforem a důsledků, kterými 

bylo např. zajišťování státního dluhu státními nemovitostmi, ale také vytvoření celní unie 

(uvnitř rakouské říše bylo ústavně zakázáno využití cel). 

Desátá kapitola popisuje Gründerkrach z roku1873 související se spekulativními obchody a 

zvyšujícím se deficitem státní pokladny, což se následně projevilo velkým odporem vůči 

investování do cenných papírů, využití autonomních cel. Autor také uvádí, že po krachu 

Vídeňské burzy již reakce připomínala fiskální stimuly a snahy o uvolněnou monetární politiku 

na našem území. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl stanovený v úvodu diplomové práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

 

Logická stavba práce Logickou stavbu práce hodnotím jako velmi dobrou. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor pracoval s literaturou na odpovídající úrovni. 

Bylo využito českých i cizojazyčných zdrojů. 

Poznámkový aparát čítá 231 poznámek pod čarou, 

což je možné považovat za objektivně dostačující. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy je možné hodnotit jako 

nad očekávání. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava diplomové práce odpovídá požadavkům na 

tyto práce kladeným. Vybrané kapitoly jsou vhodně 

doplněny grafy. 



  

Jazyková a stylistická úroveň Jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako 

průměrnou. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Z věcného hlediska nemám k práci připomínky. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Kterou z vámi analyzovaných krizí považujete za přelomovou ve smyslu účinnosti přijaté 

finanční politiky k jejímu řešení, tj. kdy přijatá politika vedla k řešení krize a stabilizaci 

hospodářství? Je možné na tyto události z dnešního pohledu nahlížet jako na účinné 

mechanismy pro řešení krize? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 

diplomová práce, jak po stránce obsahové, tak i 

formální, splňuje požadavky na práce tohoto 

druhu kladené, a proto doporučuji její přijetí 

k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně – velmi dobře s přihlednutí k průběhu 

obhajoby. 

 

 

V Praze dne 29. 4. 2021 

 
_________________________ 

JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D. 

Oponent diplomové práce 


