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

Predložená práca sa zaoberá fiškálnymi politikami a ich dopadmi na hospodársky cyklus, teda ich pro 
alebo  anti-cyklickému  správaniu.  V  empirickej  časti  na  príkladoch  krajín  Európskej  únie  autor 
analyzuje rozpočtovú disciplínu jednotlivých vlád vzhľadom k hospodárskemu cyklu.  

V  prvej  časti  práce  sa  autor  venuje  prehľadu  literatúry  a  teoretických  prístupov  definovania  pro-
cyklických  fiškálnych  politík  ako  aj  niekoľkým  vysvetleniam motívov  pro-cyklických  výdavkov  vlád 
rozvojových a vyspelých krajín.  Prehľad literatúry  možno považovať  za dostatočný s uspokojivými 
vysvetleniami teoretických vzťahov jednotlivých ukazovateľov fiškálnej politiky. Za formálny nedostatok 
možno považovať neuvádzanie zdrojov k jednotlivým tabuľkám. 

V empirickej časti autor veľmi dobre definuje použitý model s odvolaním sa na vhodnú literatúru. Opäť  
pri grafe 2 na strane 38 chýba zdroj. Ďalej na strane 39 chýba zdôvodnenie zvoleného kritéria pre 
identifikovanie  pro-cyklických  a  anti-cyklických  politík  v  jednotlivých  krajinách.  Na príklade  Českej 
republiky z prezentovaných výsledkov je možné identifikovať politiku jednotlivých vlád vzhľadom k 
hospodárskemu cyklu. Prípadné zasadenie vyhodnotených pro a anti-cyklických politík do politického 
procesu by mohlo byť vhodným oživením tejto časti a zvýšilo by jej aplikačný význam. 

V  závere  autor  vyhodnocuje  politiky  v  jednotlivých  krajinách  EÚ spolu  s  odôvodnením zaradenia 
jednotlivých krajín do skupín s pro a anti-cyklickou politikou. Celkovo práca zanecháva uspokojivý 
dojem a nemá zásadnejšie obsahové nedostatky. 

 
Navrhovaná otázka pri obhajobe:

  Je možné z Vami prezentovaných údajov pre Českú republiku pozorovať istý vzťah medzi pro  
a anti-cyklickým politikami a pravicovými a ľavicovými vládami, ktoré sa v daných obdobiach  
striedali? Dá sa z Vašej analýzy povedať, či buď pravicové alebo ľavicové vlády majú sklon  
správať sa pro alebo anti-cyklicky? 

 
V prípade úspešnej obhajoby, odborúčam známku “výborně” (excellent, 1).
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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


