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Jana si za téma své bakalářské práce zvolila měření finanční stability. Pokusila se probádat oblast, 
která překypuje množstvím přístupů a alternativ, žádný přístup však není jednoznačně dominantní a v 
komunitě dosud nepanuje konsensus, jak nejlépe nestabilitu natož pak stabilitu měřit a posuzovat. Se 
zadáním se popasovala výborně a výsledkem je přehledová práce,která si příliš nezadá s pracemi na 
toto téma publikovanými v uznávaných časopisech.

Práce má jasnou strukturu. Začíná jasnou motivací: „Současná krize ukázala, že dosavadní přístup 
zaměřený na regulaci jednotlivých institucí není dostatečný pro zachování stability celého systému.“ 
Toto tvrzení je na jednu stranu odvážné, na stranu druhou historie této i dřívějších krizí ukazuje, že  
velmi trefné. Po tomto entrée Jana diskutuje problémy s definováním nestability, a především stability,  
a jak se promítají do různorodosti přístupů k měření. Samotnému měření pak je věnována většina 
práce, rozebírány jsou především plusy a mínusy jednotlivých přístupů z teoretického pohledu. Jana 
dochází k závěru, že převládající měření, zaměřené zejména na nestabilitu, jsou vhodná spíše pro 
popis  aktuálního  stavu,  avšak  samy  o  sobě  nedávají  dostatečně  brzy  informace  o  vznikajících 
problémech na finančních  trzích,  na které  by politici  měli  reagovat.  Pro předpovídání  vznikajících  
problémů doporučuje spíše early warning systems, kterým se zevrubně věnuje na konci své práce.

Šlo-li by o práci diplomovou, nebo o práci ještě s vyššími ambicemi, bylo by možné namítat, že  
práce dává prostor pro aplikace zajímavých statistických přístupů, ze kterých si autorka vybírá „pouze“ 
korelační  koeficienty  a  odhady mezery  HDP.  Jde  však  o  práci  bakalářskou  –  a  metody  testující 
úspěšnost predikcí jsou výrazně za hranicí toho, co se učí na bakalářském studiu, navíc zaměření se 
na aplikaci několika metod by studentce neumožnilo věnovat se do podrobna jednotlivým přístupům k 
měření nestability s ohledem na metodologii, která je za nimi schovaná.

Na závěr podtrhuji,  že vedle svých obsahových kvalit,  je práce zpracovaná ukázkovou formou, 
práce je psaná dobrou angličtinou a příkladná je i práce s literaturou.

Práci hodnotím stupněm výborně a vzhledem k jejím kvalitám doporučuji její ocenění pochvalou 
děkana za vynikající bakalářskou 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.
 

Strong Average Weak
20 10 0

Overal  l     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
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