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OVERALL ASSESSMENT:
Práce podrobně představuje a interpretuje hypotézu finanční nestability, jíž americký ekonom Hyman
Minsky z mikroekonomického pohledu vysvětlil inherentní sklon kapitalistické monetárně produkční
ekonomiky k finančním krizím a jimi způsobovaným hospodářským cyklům (včetně pečlivé reflexe
minskyovské interpretační literatury). Tuto hypotézu potom autor bakalářské práce využil jako nástroj
k vysvětlení soudobé finanční krize. Klíčovým prvkem této aplikační části je analytický popis příčin
kolapsu americké pojišťovací společnosti AIG s využitím Minského teorie Ponziho schémat (česky se
Ponziho schéma někdy označuje termínem „letadlo“). Tento analytický popis je založen na důkladném
studiu faktů z různorodých zdrojů a sám o sobě si zasluhuje pozornost a uznání. Výsledkem uvedené
analýzy je návrh na reinterpretaci, respektive zobecnění Minského hypotézy jejím zasazením do
kontextu aktuálního institucionálního uspořádání finančních trhů a (ve srovnání s Minského dobou, tj.
60. – 80. léty 20. století) nových investičních instrumentů.
Práce svou originalitou a kvalitou vysoce překračuje požadavky kladené na bakalářské práce. Z tohoto
důvodu ji doporučuji ocenit stupněm výborně (samozřejmě s přihlédnutím k průběhu a výsledku
obhajoby) a odměnit cenou děkana za vynikající bakalářskou práci.
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