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

 
Bakalářská práce se zabývá srovnáním dopadů světové ekonomické krize na sociální státy Norska, 
Švédska a Islandu. Práce má spíše popisný charakter, kdy je detailně analyzován historický vývoj 
jednotlivých zemí a některá ekonomická data získaná z místních statistických úřadů. Je zřejmé, že znalost 
prostředí těchto zemí autorce nechybí, což je pro práci tohoto charakteru značným přínosem. 
Práce poskytuje cenné historické informace.  
 
Vzhledem k tou, že se však jedná o bakalářskou práci z oboru ekonomie, zcela evidentně zde chybí nějaká 
hlubší ekonomická analýza. Sebrat data ze statistických úřadů a vytvořit z nich graf je dle mého soudu 
nedostačující. Alespoň náznak testování hypotéz by byl pro práci velmi přínosný, velmi by ji oživil a učinil 
zajímavou i z hlediska ekonomie.  
 
Pro práci bylo čerpáno hlavně ze zdrojů statistických úřadů (data), časopisů (např. The Economist) a 
několika monografií z oblasti historie. Ekonomické zdroje zabývající se dopady krize obecně či konkrétně na 
dané státy byly téměř zcela opomenuty.  
 
Rozdíly v dopadech na jednotlivé země byly autorkou samostatně deskriptivně analyzovány, což je však 
jediný vlastní přínos práce.  
 
Formální zpracování práce má některé značné nedostatky. Jako zásadní považuji, že grafy nemají 
popsané osy, případně jsou popsány v angličtině nebo ve švědštině, norštině či islandštině. Někdy pak 
mohou nastat pochyby. Konkrétně na str. 38, druhý graf, kde není jasné, zda se jedná o potratovost na 
1000 žen nebo na 1000 porodů, jelikož je popis osy uveden v norštině. Když je práce psána česky, měly by 
i grafy být přeloženy do češtiny, v tomto případě je i angličtina nevhodná (grafů popsaných v AJ je velká 
spousta, např. str 20, 21, atd.). 
 
Tabulky a grafy nejsou v textu číslovány, v textu se autorka odvolává pouze „na graf“, „následující tabulku“, 
což je pro čtenáře značně matoucí. Z odvolání na str 31 „Druhá křivka grafu...“, pak například není jasné o 
jaký graf se jedná. Rovněž v práci pak samozřejmě chybí seznam tabulek a grafů 
 
V souvislosti s grafy také není jasné, zda data vyjádřená v peněžních jednotkách (srovnání v čase) byla 
upravena o inflaci (např. str. 23, 30, etc). Pak by zřejmě růst nebyl tak značný,jak práce uvádí.  
 
Další formální nedostatkem jsou citace. Ačkoliv je práce psaná česky, autorka v některých případech cituje 
texty v anglickém (např. str. 11, 16, 18, etc.), či dokonce norském jazyce (str. 32). 
 
Doporučji citovat (Kadečková 2009, s. 275) spíše než „Podle dějin Islandu...“ 
 
Dále lze jen velmi těžko srovna, zda se projekt bakalářské práce odlišuje od práce samotné, jelikož projekt 
je vypracován pouze na 7 řádků 
 
Rovněž chybí seznam zkratek. I když jsou používány běžné zkratky jao EFTA, OECD, EEA (např. strana 
27), seznam zkratek by měl být uveden. 
 
Na str 22-23 došlo ke změně řádkování. 
 
Práce obsahuje někdy lehké logické nesrovnalosti například: 
Str. 10. „... je třeba zdůraznit, že sociální stát, a jeho severská varianta obzvlášť, nevznikl v éře krize, ale 
v éře blahobyu – tedy v dobách ekonomického růstu. Ve Skandinávii se začal systém sociálního 
zabezpečení budovat ve větším měřítku v první polovině dvacátého století. Jestliže ovšem ekonomická 
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krize, která ve třicátých letech zasáhla celý svět, dala k provádění politiky sociálního státu jeden z hlavních 
podnětů...“ 
Toto by si zasloužilo lepší formulaci, případně vysvětlení. 
 
Str 14 „Ani suroviny nejsou tím, co by drželo místní ekonomiku nad vodou, na Islandu se dokonce netěží 
ani dřevo, žádné tam totiž není.“ 
 
Str. 21. „V prvním okamžiku by bylo nasnadě očekávat, že země stižená finanční krizí seškrtá jako první 
právě tyto [socální] výdaje...“ 
 
To nedává tak úplně smysl. Státy přece v době ekonomického blahobytu vytvářejí přebytky, aby z nich 
mohly čerpat v době krize (tento model dané země povětšinou splňují). Proč by snižovaly např. dávky 
v nezaměstnanosti, když zemi postihla nezaměstnanost, pracovní místa zanikla a nová nejsou vytvářena? 
Moje oduvodnění je pak podloženo daty např. na str 23. „... islandský stát ani v krizi neseškrtal sociální 
dávky těm, kteří je potřebují, ba co víc, v některých případech došlo k nárůstu těchto výdajů.“ 
 
Další otázky: 
Např. Str 28 (Island), ale i pro ostatní země: Nebylo zvýšení nemocnosti v souvislosti s krizí práve obrana 
proti ztrátě zaměstnání? 
 
Např. Str. 29 (Island), ale i pro ostatní země: v případě počtu potratů se jedná o samovolné potraty nebo 
cílené?  
 
Nesouvisí zvýšení příjmů z ropy s tím, že Rusko se blíží k vyčerpání svých ropných zdrojů a Norsko, které 
se svými zdroji zacházelo citlivěji, nyní čelí vyšší poptávce a profituje z vyšší ceny? 
 
Str. 43 „Obecně lze říci, že Norsko, Island i Švédsko  se snaží o vyrovnaný státní rozpočet.“ To přece není 
v krátkodobém horizontu pravda. V době blahobytu by měl stát vytvářet přebytky a v době krize naopak 
schodek. Vyrovnaný státní rozpočet přece platí pouze v dlouhém časovém obodbí. 
 
Str. 45. V přebytku/schodku státního rozpočtu v grafu nahoře jsou zahrnuty i příjmy z ropy či nikoliv? Mělo 
by být jasně řečeno, že je to očištěno. Jinak nelze na „výmluvnou závislost“ usuzovat. 
 
Z výše uvedených důvodů doporučuji známku 3 (dobře). 
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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 

 


