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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 

Řecká dluhová krize patří k tématům, které na sebe v současnosti strhávají značnou analyticko-
výzkumnou pozornost. Jedná se proto o problematiku, k níž existuje dostatek literatury, což na druhé 
straně činí tuto problematiku o to složitější, čím důkladnější je snaha orientovat se v záplavě 
dostupných informačních zdrojů. A také přijít s nějakým osobním vkladem. Autor diplomové práce se 
pokusil spojit obě tyto roviny. V úvodní historizující části se snaží o rekapitulaci hlavních událostí, které 
jsou pro pochopení řecké dluhové krize relevantní. V druhé analytické části pak aplikuje model, jehož 
cílem je dospěl k odhadu defaultu řeckého dluhu. Lze shrnout, že obě tyto roviny byly zpracovány 
v solidní kvalitě. 

Na práci lze ocenit dobrou i čtivou úroveň angličtiny, která nebrání v pochopení myšlenek. Tato 
vlastnost je nepostradatelná zejména v historizující části, náročné na pregnantní vyjadřování. Autor se 
snaží jít ke kořenům dluhové krize, které spatřuje v době dalece předcházející vstupu Řecka do 
eurozóny. Tím nepřímo polemizuje se zjednodušenými představami, které potíže řecké ekonomiky 
připisují právě existenci eura. O hloubce strukturálních problémů svědčí pasáže popisující 
nadprůměrný sklon Řeků k tolerování daňové nekázně. Patrně rozsah práce nedovolil autorovi 
zachytit nejnovější akt řeckého dramatu, kterým je bouřlivá diskuse o výhodách a rizicích 
restrukturalizace řeckého dluhu. K této otázce by se autor mohl vyjádřit v průběhu obhajoby, zejména 
pak jak chápe v tomto kontextu teorii morálního hazardu.  

Empirická část má standardizovanou strukturu, v níž první místo náleží objasnění aplikovaného 
aparátu, následuje diskuse jeho výhod i slabých míst a závěrečná část je věnována aplikaci 
modelového aparátu na dostupná data. Je ke škodě věci, že autor se příliš nesnaží o objasnění logiky 
použitých modelů, ta se utápí v náročném analytickém instrumentariu, do něhož autor odívá svůj 
výklad. Patrné je to u instrumentů typu credit default swap, kde jsou přebírána cizí a vysoce 
formalizovaná modelová konstrukce bez snahy o hlubší proniknutí do logiky věci. Nicméně výklad jako 
takový je dobře strukturován, pečlivě jsou interpretována datová i věcná omezení použitých přístupů. 

Mám dotaz ke vztahu (2.23) na str. 43, který říká, že tzv. hazard rate se rovná forwardovému 
kreditnímu spreadu. Jelikož ale hazard rate je jistým způsobem definovaná pravděpodobnost defaultu, 
tak se mi zdá, že není splněna základní podmínka, že pravděpodobnosti je vždy číslo mezi 0 a 1. 

Celkově lze uzavřít, že prezentovaná práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci 
v poměrně vysoké kvalitě: volbou tématu, náročností analyzovaného problému, způsobem zpracování. 
Na tomto základě navahuji ocenění 1. 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Methods                      (max. 30 points) 25 
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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. 
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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 



 

 


