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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):
Předkládaná bakalářská práce se věnuje diskusi vývoje v pobaltských zemích v době současné
finanční a dluhové krize. Autor nejprve krátce popisuje „předkrizový vývoj“ v těchto zemích, kde se
začaly budovat poměrně výrazné nerovnováhy, bubliny a přehřátí ekonomiky, posléze po krátkém
uvedení do příčin a průběhu světové hospodářské krize popisuje, jak se pobaltské země s touto krizí
vypořádaly. Tuto část vnímám jako nejhodnotnější, na příkladu pobaltských zemí je zde poměrně
hezky ilustrováno, že pro narovnání vnějších i vnitřních nerovnováh v ekonomikách s fixním kurzem
není nutné provádět devalvaci měny, ale že je možné provést vnitřní devalvaci. I když možná někdy
působí poněkud schematicky a prvoplánově, zajímavé je také srovnání vývoje v pobaltských zemích s
vývojem v zemích PIIGS, které jsou v určitém ohledu v podobné situaci. Autor pak na základě tohoto
srovnání formuluje doporučení pro řešení současné dluhové krize v postižených zemích.
I když nejsem vůči bakalářské práci p. Nedvěda zcela bez výhrad (například část věnovaná popisu
světové finanční krize mi připadla jako zbytečně dlouhá a pro vyznění celé bakalářské práce ne zcela
zásadní), celkově se mi velmi líbila. Určitou popisnost celé bakalářské práce a absenci podrobnější
empirické resp. ekonometrické analýzy autor nahradil pečlivou prací s ne vždy jednoduše dostupnými
zdroji a velmi hezkou diskusí relevantnosti hospodářských politik, kterou autor zobecňuje i pro další
země. Celá práce pak působí jako zdařilá případová studie s přesahem do teorie hospodářské politiky.
Celkově tedy doporučuji přijmout tuto bakalářskou práci k obhajobě a ohodnotit ji známkou
výborně. Pro diskusi při obhajobě navrhuji, aby autor reagoval na následující otázky:
1) V bakalářské práci je poměrně hezky ilustrováno, jak by mohla být zkušenost pobaltských zemí
použita pro řešení problémů v zemích PIIGS. Mohly by autor nicméně přinést argumenty, proč by tato
zkušenost nemusela být pro tyto země nutně přenositelná (kromě obecného odkazu na neochotu
politické reprezentace provádět reformy ve směru vnitřní devalvace)? Jinými slovy uvést
protiargumenty, proč by řešení aplikovaná relativně úspěšně v pobaltských zemích nemusela v
zemích PIIGS nutně fungovat.
2) Jak se autor ve světle svých zjištění dívá na diskusi o vhodnosti rychlého přistoupení ČR k
Eurozóně? Stávající oficiální argumentace jde spíše tím směrem, že je dobře, že ČR v Eurozóně v
době krize nebyla a že tak mohla koruna na ekonomické problémy reagovat znehodnocením.
Zkušenosti pobaltských zemí a částečně také Slovenska však ukazují, že alternativní řešení pomocí
vnitřní devalvace je možné. Nebyl však problém s fixací kurzu spíše v období akumulace nerovnováh,
než při jejich řešení (viz například extrémně vysoké nemovitostní bubliny v Pobaltí)?
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CONTRIBUTION: The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to
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