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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zpracovávané téma je originální a vzhledem k pravidelně se objevujícím finančním 

krizím poučné.  

 

 

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

použité metody 

Téma je víceoborové, z oblasti finanční hospodářské politiky, právní historie a české 

obecné historie. Náročnost tématu na vstupní znalosti je na vyšší úrovni, k teoretickým 

základům finanční politiky v historickém průřezu jsou dostupné z převážné části jen 

prameny a dílčí studie [kromě Spáčil, B. (1974) a Vencovský-Půlpán a kol. (2005)]. 

Některé právní dokumenty a prameny byly čerpány z archivů.  

Použité metody jsou odpovídající cíli práce: je použita právní a institucionální analýza, 

deskripce v historické projekci a komparace.   

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je členěná na úvod, závěr, 10 stručných kapitol, seznamu tabulek a 

grafů a seznamu použitých zdrojů a abstraktu v češtině a v angličtině. V první kapitole 

jsou podány základní definiční pojmy, se kterými se dále pracuje. Práce popisuje 

měnový, finanční a hospodářský stav od přelomu 11. a 12. století do poslední třetiny 19. 

století v rámci českých zemí (tedy i českých zemí později jakožto součásti rakouského 

soustátí s vládou habsburské, resp. habsbursko-lotrinské dynastie).  

Vlastní analýza jednotlivých období je v kapitolách 2 až 10, kde diplomant správně 

zachovává stejný metodologický přístup: „příčiny – řešení – následky“. Závěr práce 

shrnuje, že většina krizí byla způsobená nesprávnou finanční politikou gradovanou 

mezinárodní hospodářskou a politickou situací a válkami či revolučními (násilnými) 

událostmi. Lze souhlasit, že základním cílem všech opatření bylo v první řadě navrácení 

důvěry v minci (resp. měnu) a důvěry ve stát a jeho dobové funkce. 

 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce je přínosná originálním tématem a svou formou komparace. Především 

v posledních kapitolách o krizi a státním bankrotu 1811, který mj. dal i impuls ke 

vzniku Rakouské privilegované cedulové banky a novým daňovým úvahám (kap. 8), 

popis nedůvěry a finančních problémů po revolučních udalostech r. 1848 (v kap. 9) a 

v kap. 10 v popisu krize po krachu na Vídeňské burze r. 1873 a finančních opatření – 

zde v těchto částech diplomové práce zůstal nevyužitý potenciál k daleko hlubší analýze 

a komparaci se současností. 

 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce explicitně vyjádřený v úvodu práce byl 

splněn, závěry vycházejí ze zkoumaných a v práci 

analyzovaných okruhů a problémů. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant zpracoval práci samostatně, na základě 

v práci uvedených zdrojů a konzultací.  

Práce je originálním dílem, uvedené zdroje jsou 

citovány a odkazovány.  

Protokol Theses.cz našel 7 podobných dokumentů, 

maximální podobnost je pod 5 %. Protokol Turnitin 

uvádí shodu v celkové výši 21 %, přičemž nejdelší 

úsek shody jiného textu s textem DP činí jen 12 

slov. 

Logická stavba práce Práce má logickou stavbu 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor při zpracování práce použil odpovídající 

české i zahraniční historické, právní a ekonomické 

zdroje a prameny. 

Forma citací a odkazů pod čarou je korektní a 

odpovídá předpisu daném v Opatření děkana ke 

kvalifikačním pracem.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k cíli práce je 

dostačující 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni, 

práce obsahuje 2 tabulky a 4 grafy, které jsou 

přehledná a práci dobře doplňují.   

Jazyková a stylistická úroveň Na dobré úrovni, bez zásadních překlepů a 

gramatických chyb 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1. Diplomant popisuje jako jednu z forem řešení krize odpuštění zemských daní na 

určitém území na určité období. Šlo by tento nástroj použít i v současnosti, případně, 

jak by měl být konstruován? 

 

 2. Srovnejte státní řešení finanční krize po pádu Vídeňské burzy v květnu 1873 ve 

srovnání s řešením finanční a dluhové krize 2008-2009 v Evropě.    

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci hodnotím i přes uvedené výtky jako 

dobře zpracovanou, splňující požadavky 

kladené na tento typ prací a doporučuji ji 

k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře  
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