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Cílem diplomové práce bylo podle autora popsat příčiny, následky a možné řešení
podle autora „proběhnuvší a možná v tuto chvíli začínající či znovu probíhající finanční a
ekonomické krize“.
Diplomant podle mne tento svůj vytčený cíl v zásadě splnil, neboť po úvodní
pasáži věnované definicím ekonomické a finanční krize či ekonomické recese a deprese,
posléze popsal vývoj některých ekonomických (finančních) krizí do současnosti. Velkou
část své práce pak věnoval autor popisu finanční krize od roku 2007. Před závěrem se
autor ve zkratce věnoval i evropské měnové krizi.
K práci diplomanta lze uvést, že zkoumaná problematika ekonomické a finanční
krize je vzhledem k celosvětovým důsledkům této krize relativně častým tématem
odborných prací a to tématem velmi složitým a multidisciplinárním.
Zkoumané téma je velmi rozsáhlé a autor zvolil pro svou práci určité výseky
problematiky ekonomické a finanční krize. Nutno říci, že popisuje globální ekonomickou
krizi vcelku dobře, byť vzhledem k omezenému rozsahu práce, jsou některé části, které
by mohl autor více rozpracovat – například aspekt měnové krize nebo vlastní
problematika globálnosti problému.
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci,
abstrakci, indukci, syntézu i analýzu. Z hlediska koncepce textu má diplomová práce
požadovanou strukturu a úroveň.
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Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled zkoumané
problematiky. Svým rozsahem – 66 stran psaného textu – práce splňuje požadavky na
minimální rozsah diplomové práce.
Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce (s výhradou některých překlepů). Autor
využil dostatečně i dostupnou česky psanou i cizojazyčnou literaturu.
Otázka k zodpovězení:
Jaká by měla být podle diplomanta vhodná fiskální politika pro další vývoj (na
úrovni Evropské unie i České republiky)?
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci
hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na vhodné grafické úrovni, i po stránce obsahové,
doporučuji práci k obhajobě. Po zodpovězení doplňující otázky práci doporučuji hodnotit
jako dobrou.

V Praze dne 7. května 2012
………….………………………………………
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
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