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

 
 
Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi finančním sektorem a reálnou ekonomikou. 
Jedná se o velmi aktuální téma umocněné současnými problémy bankovního sektoru 
některých zemí s možným rozšířením nákazy i do relativně zdravých finančních systému 
ostatních ekonomik. Práce je členěna do 7 základních kapitol. Po krátkém úvodu následuje 
podrobný přehled pojednávající o vazbách mezi finančním sektorem a reálnou ekonomikou 
popsaných v literatuře. V závěru této kapitoly se pak autor zabývá transmisním 
mechanismem měnové politiky. Součástí této problematiky je i transmisní kanál realizující se 
prostřednictvím bankovního úvěrování, který je popsán ve třetí kapitole. Podrobnému 
přehledu literatury souvisejícímu s tímto tématem z pohledu Spojených států, Evropy a 
zbytku světa, se věnuje čtvrtá kapitola. Poté autor diskutuje český finanční systém, pro který 
v následující časti empiricky ověřuje, zda v České republice docházelo k poklesu ekonomiky 
v důsledku omezeného poskytování úvěrů bankami.  
 
Práce poskytuje překvapivý závěr. Podle empirické analýzy docházelo k poklesu české 
ekonomiky v důsledku omezení úvěrové nabídky bank. Pokud je mi známo, jedná se o první 
analýzu tohoto druhu poskytující tento závěr. Obecně se v minulosti ekonomové spíše 
přikláněli k nazoru, že propad úvěrové dynamiky byl v české ekonomice tažen poptávkou 
reálného sektoru. 
 
Páce je dobře strukturována, psaná dobrou angličtinou, velmi extenzivně pokrývající 
relevantní literaturu. V  poslední kapitole obsahující empirickou analýzu, autor navíc prokázal 
schopnost analytického myšlení a použití ekonometrických metod. 
 
Téma je velmi dobře zvládnuté, obsahující jak kvalitně zpracovaný přehled literatury, tak 
zdařilou empirickou analýzu. Celkově se jedná o práci převyšující výrazně standardy 
bakalářské práce na IES.  
 
Z výše uvedených důvodů navrhuji práci hodnotit stupněm výborně. Zkušební komise by 
dále mohla zvážit udělení pochvaly děkana za předloženou práci. 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 20 
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Manuscript Form         (max. 20 points) 19 
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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 

 

 


