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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
Rigorózní práce je zaměřena na fiskální politiku Evropské unie. Skládá ze dvou částí. První 
vyhodnocuje fungování Paktu růstu a stability pomocí originálního empirického výzkumu. 
Druhá část se věnuje diskusi zlatého pravidla a poskytuje odhady produktivity veřejně 
vlastněného kapitálu.  
 
Obě části práce vycházejí z velmi dobře zpracovaného přehledu literatury, která je v průběhu 
práce dobře citována. Obě se opírají o vlastní empirickou  práci autorky, v případě 
vyhodnocení Paktu růstu a stability se navíc domnívám, že takováto metodologie nebyla 
v českém kontextu aplikována.  
 
Za podstatné také považuji, že závěry pro národohospodářskou politiku jsou relevantní pro 
aktuální evropskou situaci.  
 
První část ukazuje, že finanční trhy sice mohou do jisté míry nahradit disciplinující roli Paktu 
růstu a stability, ale že jejich disciplinující reakce přišla pro řadu členských zemí příliš pozdě 
a že tedy bude důležité vrátit se opět k úvahám o přísně dodržovaném Paktu. Diskuse o 
možnosti přenechat disciplinující roli trhům byla v počátcích krize v evropských kruzích velmi 
intenzivní a závěry autorky jsou proto přínosné. 
 
Druhá část zase na základě empirické práce ukazuje, že zlaté pravidlo veřejných financí by 
mělo být v EU zavedeno až po té, co dojde k pročištění definice veřejných kapitálových 
investic. To je opět relevantní národohospodářský závěr, který vhodně zapadá do stávající 
evropské debaty o tom, který deficit veřejných financí je a který není špatný. 
 
Rigorózní práce zohledňuje diskusi nad diplomovou prací a bude dobrým východiskem pro 
doktorskou práci.  
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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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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 

 


