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Klára Kimlová se ve své obsáhlé, důkladně rešeršované, systematický zpracované a po
jazykové stránce vynikající studii zaměřila na velmi důležitou a aktuální problematiku, která
se v posledních letech stala klíčovým tématem politiky Spolkové republiky Německo, tedy
celosvětovou finanční krizi. Jedná se o téma průřezové, zahrnující aspekty nejen ekonomické,
ale také právní a politické. Autorka založila práci na tezi, že státní zásah při řešení finanční
krize ve Spolkové republice Německo byl v souladu s modelem sociálně tržního hospodářství.
K potvrzení či vyvrácení této teze se snaží dospět prostřednictvím zodpovězení několika
dílčích otázek.
Autorka se tématu ujala s mimořádnou důkladností. Svědčí o tom jak její teoretická a
metodologická připravenost a obeznámenost, tak komplexnost vytýčení problémů a šíře, resp.
mnohovrstevnatost rešerše. Vzhledem ke komplexnosti problematiky řešení finanční krize se
Kimlová rozhodla zaměřit se ve své práci pouze na sektor bankovnictví. Nutno podotknout, že
se jedná o rozhodnutí logické, neboť právě bankovní sektor byl jedním z nejvíce zasažených
sektorů německého hospodářství.
Práce je rozdělena na úvod, vytyčující téma, teze, výzkumné otázky a zhodnocení
dosavadní literatury k tématu a poskytující objasnění zvolených metodologických východisek.
Jak autorka správě podotýká, není vzhledem k aktuálnosti tématu finanční krize v SRN z let
2008-2009 v německy psané odborné literatuře zatím nijak obsáhle zmapována. Kimlová však
práci založila na solidní pramenné základně. Nevyhýbá se klasickým teoretickým titulům
včetně Alfreda Müllera-Armacka či Wernera Abelshausera, různorodým spolkovým
pramenům včetně zákonů, politickým materiálům ani denní publicistice.
Následují čtyři stěžejní kapitoly: První je teoretická a jsou v ní vymezeny základní
pojmy z oblasti hospodářského systému a hospodářské politiky SRN, s ohledem na hlavní tezi
práce je důraz kladen na pojem sociálně tržního hospodářství. Ve druhé kapitole autorka
podrobně objasňuje rozdělení a fungování německého bankovního systému, včetně
podrobného představení nejvýznamnějších německých bankovních domů. Velmi důležitá je
třetí kapitola, která se zabývá počátkem, příčinami a průběhem finanční krize, přičemž se
autorka neomezuje pouze na SRN, ale zabývá se také situací v USA. Klíčová poslední
kapitola je poté věnována konkrétní reakci německé politiky na finanční krizi, tedy
schválením zákonů ke stabilizaci finančního trhu. Kromě rozboru schvalovaných zákonů se
Kimlová zaměřila také na politické debaty, které schvalování provázely a také na následný
vývoj po schválení jednotlivých balíků opatření.
K tezi stanovené v úvodu se Kimlová vrací v záměru své diplomní práce, kde
konstatuje existenci dvou odlišných pohledů na vztah státních zásahů a sociálně tržního
hospodářství. Na straně jedné stojí kritika hospodářsko-politických opatření a názor, že nejsou
slučitelná se základními myšlenkami sociálně tržního hospodářství. Na straně druhé pak stojí
názor, že stát své kontrolní a regulační funkce v rámci sociálně tržního hospodářství využívá
intenzivněji právě v krizových situacích, kdy je třeba specifické regulace situace s cílem
minimalizování negativných důsledků krize. Kimlová tak dochází k závěru, že dopad vládou

přijatých opatření byl méně závažný než potenciální důsledky krachů bankovních ústavů,
které by mohly vyvolat nežádoucí např. sociální efekty.
V rámci ústní obhajoby doporučuji zaměřit se na otázku, která další odvětví v SRN a
v jaké míře byla zasažena světovou finanční krizí a dále, jak se vyvíjí hospodářská situace
v Německu více než dva roky po schválení opatření, kterými se diplomová práce zabývá.
Není třeba zaměřit se pouze na sektor bankovnictví, ale je možno zhodnotit i
„rekonvalescenci“ německého hospodářství jako celku.
Klára Kimlová si zvolila obtížné téma, které zpracovala velmi pečlivě. Na autorce
oceňuji především její schopnost podat velmi srozumitelným způsobem poměrně
komplikovanou látku finanční krize posledních let i čtenáři-laikovi. Diplomová práce
Kláry Kimlové „Řešení finanční krize ve Spolkové republice Německo v letech 20082009“ splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou kvalifikační práci a proto
navrhuji hodnotit její práci známkou výborně.
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