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Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku týkající se globální 

finanční a ekonomické krize. Zvolené téma je aktuální. 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, z abstraktu 

v češtině a v angličtině, obsahu, úvodu, šesti meritorních kapitol (členěných dále na 

podkapitoly), závěru, seznamu zkratek, seznamu použité literatury a pramenů, resumé 

v angličtině (vč. názvu diplomové práce), a klíčových slov v češtině a angličtině. Diplomová 

práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny požadované formální složky 

a náležitosti. 

K formálně-technickému zpracování lze mít tyto připomínky. Odstavce mohly být 

dělány v technicky lepší úpravě (vč. zarovnání textu „do bloku“ v odstavci na s. 34), v práci 

jsou poměrně výrazné překlepy (např. ve jménu Roosevelt na s. 26) nebo chybějící slova (viz 

např. chybějící slovo „výboru“ mezi slovy „bankovního“ a „senátu“ – navíc by mělo být 

správně psáno „Senátu“). 

Lze konstatovat, že rozsah citované literatury i dalších zdrojů je zajištěn v dostatečné 

míře, avšak ne vždy jsou zdroje jednoznačně identifikovány a jsou dohledatelné – například 

poznámky pod čarou 44, 47 a 48 odkazují na překladač Google (tedy odkaz nefunguje). 

Některé pasáže práce nejsou ocitovány (není uveden zdroj informací) navzdory tomu, že by to 

bylo velmi vhodné (například text na s. 16). Dále, psaní horního indexu, odkazujícímu na 

citovanou literaturu, přímo ke slovu a až poté napsání čárky či tečky je značně nezvyklé. 

Koneckonců i podle logiky citování se odkaz vztahuje zejména k celým větám či dokonce 

odstavcům, pouze výjimečně k jednotlivým slovům. Přiřazení horního indexu k číslům pak 

působí až bizárně (viz s. 41). 

Práce není psána systematicky. Kapitola 1 je z hlediska systematiky zařazena vhodně a 

taktéž vhodně pojmenována. Nicméně již název kapitoly 2 nekoresponduje s jejím obsahem – 

lepší název by patrně byl například „Finanční a ekonomické krize v období před Velkou 

depresí“. Není také jasné, proč se diplomant zaměřuje na krizi v roce 1907. Podobně kapitola 

4 se mohla nazývat například „Období mezi Velkou depresí a rokem 2007“, navíc tato 

kapitola mohla zahrnovat i nynější podkapitolu 3.5. Dalším příkladem nesystematičnosti by 

mohlo být třeba zavedení termínu „bublina“, který diplomant od kapitoly 2 používá bez 

jakéhokoliv předchozího vymezení, přičemž ani v kapitole 1, kde vymezuje základní pojmy, 

toto slovo nezmiňuje. Podobně lze uvést i pojem „měnová krize“, který diplomant používá 
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zejména v kapitole 6, avšak nijak jej nevymezuje. Není také zcela jasné, proč kapitola 6 je 

zařazena mimo kapitolu 5, když období, které obě kapitoly pokrývají, je shodné.  

Jazyk, kterým je práce psána, neodpovídá úrovni, která je vyžadována na právnických či 

ekonomických vysokých školách (fakultách) – viz např. sousloví „vypověděla dluhy“ na s. 

26.  

Preciznosti práce by dále prospělo, kdyby názvy zákonů (na straně 27 i jinde) byly 

uvedeny taktéž v originálním znění, tedy v angličtině. 

Obsahově je práce nesourodá, popisuje pouze oddělené problémy, které nejsou 

vzájemně propojeny do jednoho celku. Diplomantovi se nepodařilo rozčlenit jednotlivé 

ekonomické a finanční krize, ani je seřadit do skupin, dostatečně popsat příčiny a důsledky 

jednotlivých krizí, zejména pak současné (poslední) ekonomické a finanční krize. Lze 

konstatovat, že práce nepřináší nové poznatky, že se diplomantovi nepodařilo proniknout 

hlouběji do dané problematiky a že diplomant nevyjádřil dostatečně přesně a přesvědčivě své 

vlastní názory. 

 

Pro diskusi v rámci obhajoby pokládám diplomantovi následující otázky (či předkládám 

oblasti k vyjádření):  

1. Jaký je originální anglický termín pro výraz „diskontní sazba“, používaný 

diplomantem v práci, zejména na stranách 42 a 43? 

 

2. Diplomant na straně 43 uvádí, že „hlavní tíhu krachu Lehman Brothers nesli její 

akcionáři nikoliv vkladatelé“. Diplomant by mohl blíže popsat strukturu pasiv banky 

(před „krachem“) a blíže osvětlit ztráty akcionářů a věřitelů. 

 

Lze konstatovat, že z formálního i obsahového hlediska předložená diplomová práce 

splňuje základní požadavky na ni kladené, a proto předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a po celkovém zvážení ji navrhuji hodnotit známkou dobře. 

 

V Praze dne 8. května 2012 

 

Mgr. Ing. Aleš Borkovec 

vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 

 

 


