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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Předložená bakalářská 
práce se zabývá hospodářskou krizí v letech 2008/2009 a jejím dopadem na vývoj německého 
hospodářství. Autorka se snaží v základních obrysech popsat opatření, kterými se snažily 
německé vlády v uvedeném období reagovat na celkovou hospodářskou stagnaci, jakož i na 
systémové ohrožení bankovního sektoru, které autorka v předložených tezích označuje za 
zásadní otázku jejího zájmu. Práce by se tak v podstatě měla skládat ze dvou dílčích témat.
Jednak z analýzy německého bankovního a v širším měřítku finančního sektoru a jeho 
stability ve zkoumaném období a jednak z analýzy opatření, jejichž cílem bylo oživení růstu 
v SRN. 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, 
teoretické a metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Pokud jde o náročnost zpracovávaného tématu, je třeba konstatovat, že téma oživování 
hospodářství umělými zásahy vlád je poměrně náročným tématem pro typ bakalářské práce, 
nicméně autorka se tématu zhostila ryze deskriptivním způsobem, hlubší analýzu v práci 
postrádám, jakož i v práci postrádám přesah k úvahám širšího významu; autorka například 
v práci zcela přechází otázku Schuldenbremse, která je přijata ve zkoumaném období a 
která byla předmětem široké diskuse v politické i odborné veřejnosti na půdorysu střetávání 
se snahy po nastartování růstu na jedné straně a snaze zabránit prohlubování zadlužování na 
úkor mezigenerační solidarity na straně druhé. Autorka dluhovou brzdu odbývá pouze 
v poznámce pod čarou č. 49 a tématu se dále nevěnuje. 

Stejně tak v práci postrádám autorkou v tezích bakalářské práce vytčené téma stability 
finančního sektoru, tohoto tématu se autorka dotýká pouze rámcově a okrajově, zejména 
v souvislosti s rolí Kreditanstalt für Wiederaufbau. Uvítal bych alespoň rámcový popis 
problémů německého bankovního sektoru v souvislosti s globální krizí (například zajímavá 
je role německých bank při nákupu řeckých dluhopisů, navyšování německých úvěrů 
v Řecku v době již odhaleného stavu řeckých veřejných financí atd.). Autorka si málo klade 
otázky, proč se dospělo k určitým řešením, jaká je jejich makroekonomická role, jakož i 
jejich psychologická role pro oživení hospodářství. Tématu finančního sektoru se autorka 
věnuje pouze na s. 17-21 a to je povážlivě málo, pokud to má být jedno ze základních témat 
bakalářské práce. 

Do budoucna autorce doporučuji vhodně si nastavit základní téma, které je v jejích silách, 
namísto zbrklého definování tématu, od kterého se pak autorka v práci odchýlí.

Nicméně na práci je třeba ocenit jeho didaktickou hodnotu, neboť autorka poctivě provedla 
rešerši základních opatření, která byla přijata v letech 2008-2009 a provedla poměrně 
ucelený rozbor jednotlivých opatření. V tomto ohledu má práce dobrou vypovídací 



hodnotu. Je zřejmé, že k tomu, aby autorka mohla provést kvalitní popis, musela projít řadu 
materiálů a „vytahat“ z nich jednotlivá data, kterými je práce „prošpikována“. 

Grafy a přílohy, které jsou v práci obsaženy, jsou vybrány vhodně a do textu zapadají a 
logicky na něj navazují. S vybranou literaturou, převážně internetového původu, autorka 
pracuje obstojným způsobem.  

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů 
na literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Pokud jde o jazykovou 
stránku práce, musím konstatovat, že práce je psána poněkud kostrbatým jazykem. Na 
začátku práce se vyskytuje pouze málo gramatických chyb, nicméně v poslední čtvrtině 
práce se množství gramatických chyb zvyšuje, jako by to snad bylo dáno „rychlým“ 
dokončením práce bez patřičné korektury Např. na s. 35 správně „brzdění“; na s. 36 
správně „Problémem“; správně „financí“; dvakrát slovo stejně v jedné větě – poslední 
odstavec; na s. 37 správně „body“; správně „zmíněny“; nesmyslná poslední věta na stránce 
– nechápu, jakým způsobem může být financováno snížení daní; na s. 38 správně 
„součástí“; na s. 39 správně „devizových“; na s. 40 správně „opatření; na s. 41 tautologické 
vyjádření „většinová část“; na s. 42 správně „přestup“ atd. Jazykové korektuře je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost, zejména pokud v první části práce se vyskytují chyby 
minimálně. 

Pokud jde o stylistickou stránku předložené práce, pak autorčin jazyk je příliš expresivní a 
snaha zvýraznit věcné argumenty či data silným jazykem, není v mnoha případech na 
místě. Mnohdy autorka používá také nevhodné termíny – např. na s. 9 – co bude spolková 
vláda sanovat – krizi? Na s. 13 vůbec nerozumím tvrzení, že nepřímá příjmová politika 
působí na zlepšení hospodářské soutěže. V abstraktu na počátku práce autorka hovoří o 
tom, že SRN je jednou z nejpostiženějších zemí v době krize – co potom Řecko, Irsko, 
Itálie, Španělsko, Portugalsko, Slovinsko, Kypr? Jazyková expresivita na důležitosti 
tématu nedodá. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Domnívám se, že cíle, které si 
autorka vymezila v tezích bakalářské práce, se podařilo v základních rysech naplnit. Co to 
ovšem postrádám, je alespoň rámcová analýza finančního sektoru v SRN a jeho problémů 
v době hospodářské krize. Originalitou předložená bakalářská práce nevyniká, nicméně je 
třeba si uvědomit, že autorka si zvolila poměrně komplexní téma, které se mně osobně jeví 
pro bakalářskou práci jako ambiciózní. Z těchto důvodů nehodnotím originalitu, ale 
hodnotím pozitivně didaktický přehled a možnost využití této základní rešerše pro další 
práce tohoto typu. Ze strany autorky bych uvítal větší odvahu k vlastním myšlenkám 
analytického charakteru, nikoliv publicistickému hodnocení. 

. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ (jedna až tři):

1) Navrhuji, aby autorka zhodnotila význam německého zadlužení v době krize jako 
faktoru, který měl podstatný vliv na chování investorů?

2) Požaduji, aby autorka vysvětlila význam německé dluhové brzdy a srovnala ji 
například se švýcarským modelem.



3) Ve vazbě na autorčino tvrzení na s. 13 týkající se hospodářské soutěže navrhuji 
v rámci ústní obhajoby objasnit základní rozdíl mezi metodou regulace při podnikání 
ve finančním sektoru a metodou regulace v rámci hospodářské soutěže. Jaké cíle jsou 
těmito dvěma rozdílnými metodami regulace sledovány?

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

Předloženou bakalářskou práci Petry Nikšové „Opatření německé vlády v boji se 
světovou krizí 2008/2009: podstata, kritika, dopady“ hodnotím jako velmi dobrou až
dobrou. Výsledná známka závisí na odpovědi na výše položené otázky.

Datum: 10. červen 2013

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.


