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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem úvěrů soukromému sektoru v České
republice od roku 1993 do počátku roku 2010. Po formální stránce dílo splňuje standardní
nároky kladené na bakalářskou práci. Práci Jany Doutnáčkové celkově hodnotím stupněm
výborně.
Autorka rozdělila dílo do čtyř základních kapitol. První kapitola se zabývá analýzou
úvěrového trhu v ČR v období 1993-1997. Druhá kapitola je věnována rozboru úvěrové
kontrakce v letech 1997-1999, kde jsou také definovány základní pojmy včetně analýzy
sektorového členění úvěrů v daném období. Ve třetí kapitole jsou diskutovány fáze bankovní
stabilizace a rozvoje českého bankovního sektoru po roce 2000. Empirická analýza je
provedena ve čtvrté kapitole. Tuto stěžejní kapitolu bych chtěl obsahově vyzdvihnout, neboť
pomocí vektorové regrese autorka zkoumá hlavní determinanty emise úvěrů domácnostem a
též podnikovému sektoru v období 2002 – únor 2010 (mj. včetně aplikace testů stacionarity
(Dickey-Fuller a ADF GLS)).
Po formální stránce dílo splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, obsahuje standardní
citační, poznámkový a tabulkový aparát a seznam literatury. V rámci obhajoby doporučuji
autorce se vyjádřit k následujícím otázkám:
1) Co by autorka na základě výsledků svého výzkumu doporučila ČNB při provádění
monetární politiky během krize (zejména s ohledem na transmisní mechanismus)?
2) Jaké bankovní instrumenty jsou v současnosti využívány při překonávání credit
crunche v EU?
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature.
The author quotes relevant literature in a proper way.
Strong
20

Average
10
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0

METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.
Strong
30

Average
15

Weak
0

CONTRIBUTION: The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the
thesis.
Strong
30

Average
15

Weak
0

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a
complete bibliography.
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