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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Diplomová práce se zabývá velmi zajímavým tématem, a to otázkou nadměrného růstu úvěrů a 
možných nástrojů na jeho omezení. Obsahuje velmi zajímavou empirickou analýzu podepřenou 
citovanou literaturou, a to ve dvou oblastech: jednak v oblasti identifikace rovnovážného objemu úvěrů 
v ekonomice metodou out-of-sample, jednak v oblasti analýzy efektivity využitých nástrojů pro 
omezení růstu úvěrů. Tyto nástroje jsou podrobně popsány a diskutovány.  
 
Přidanou hodnotou práce je zejména analýza dat, které studentka získala z originálního šetření po 
vybraných centrálních bankách regionu ohledně využitých nástrojů (100% návratnost dotazníků). 
Diplomová práce tak poskytuje update k existujícím dřívějším studiím, který zachycuje období mezi 
2005 a 2008.  
 
V poslední kapitole se diplomatka snaží o analýzu efektivity použitých nástrojů při použití difference-in-
difference metody v rámci event study. Jedná se o originální způsob, jak získat vhodný 
„counterfactual“. Nicméně výsledky potvrzují, že efektivitu je obtížné změřit zejména pro období, kdy 
začíná globální krize v tomto regionu (2008). 
 
Práce je velmi dobře a čtivě napsána, vykazuje všechny formální náležitosti, zabývá se aktuálním 
tématem a zpracovává originální data, které diplomantka sama získala. Studentka v průběhu řešení 
práce velmi aktivně kooperovala s vedoucím práce. Diplomka má potenciál se stát vhodnou referenční 
studií ohledně nástrojů pro omezení úvěrového růstu – i když aktuálnost použití těchto nástrojů 
v současné době nehrozí, může tomu být naopak za pár let. 
 
Práci navrhuji ohodnotit stupněm výborně (Grade 1) a navrhuji též udělit pochvalu děkana. 
 
 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 30 

Contribution                 (max. 30 points) 30 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 100 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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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  Average  Weak 
20  10  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  Average  Weak 
30  15  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  Average  Weak 
30  15  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. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


