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1. OBSAH A CÍL PRÁCE 

 Autorka si vybrala téma, které pro svoji aktuálnost zatím nebylo předmětem obsáhlejšího zpracování. 

Cílem její práce bylo představit opatření v hospodářské politice, které připravila spolková vláda k překonání 

dopadů finanční a hospodářské krize let 2008 a 2009 a na základě makroekonomických ukazatelů zhodnotit, 

nakolik strategie vlády byla v boji úspěšná. Práce představuje i diskuzi mezi vládou, opozicí a některými 

přímými (Bundesbank) či nepřímými (odbory, zaměstnavatelské svazy) aktéry hospodářské politiky s cílem 

zjistit, nakolik vláda zohlednila stanoviska opozice či jiných aktérů hospodářské politiky. Autorka naznačila i 

poměrně velkou ambici posoudit prostřednictvím teorie konjunkturální a růstové politiky, do jaké míry byly 

vládní kroky typické a nakolik odpovídaly hospodářským teoriím. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ 

 Práce zpracovává poměrně aktuální problematiku, k níţ zatím existuje jen omezený výběr sekundární 

odborné literatury, a proto se především opírá o primární prameny. Jejím určitým, ale nikoliv podstatným 

nedostatkem je, ţe na protikrizová opatření pohlíţí především optikou politické a veřejné diskuze o o 

jednotlivých opatření. To vede k tomu, ţe kritériem pro zohlednění jednotlivých opatření není jejich relevance z 

hospodářského hlediska, nýbrţ jejich kontroverznost v politické debatě či prostě mediální vděčnost (např. daně, 

šrotovné apod.). Některá opatření tak jsou zmíněna jen letmo, případně vůbec ne, např. budování 

vysokokapacitní internetové sítě jako jedna z důleţitých poloţek z balíku inovačních investic. V závěru se 

vytratila pregnantnější odpověď na otázku, zda a nakolik vláda zohlednila některé protinávrhy opozice, 

sociálních partnerů či odborné veřejnosti. Z ne zcela jednoznačných formulací a náznaků (např., ţe opozice 

neměla ucelenou koncepci cesty z krize) nakonec vyplývá, ţe vláda nakonec tyto připomínky reflektovala jen v 

malé míře či snad vůbec. To je do jisté míry pochopitelné v podmínkách velké koalice, která si jiţ svým širokým 

politickým rozkročením sama o sobě vynutila poměrně široký konsens jiţ přímo ve vládě při přípravě 

protikrizových opatření. Hubeně dopadl (jinak tomu zřejmě vzhledem k nedostatečné ekonomické kvalifikaci 

autorky sotva mohlo být) pokus klasifikovat opatření z hlediska teorie hospodářské politiky. Jednak zůstal úvod 

do konjunkturální a růstové politiky aţ příliš stručný, měnová a fiskální politika jako její základní nástroje měly 

být přece jen vysvětleny podrobněji a jasněji. Navíc v teorii není konsens, např. v tom smyslu, ţe nejnověji jsou 

do konjunkturální politiky zařazována, alespoň některými autory, i opatření na pracovním trhu. Autorka sice v 

textu průběţně poukazuje, zda to či ono opatření směřovalo na nabídkovou nebo poptávkovou stranu, ale v 

závěru se nakonec souhrněji k tomuto tématu prakticky vůbec nevyjadřuje. Závěr, který se zde objevuje, ţe vláda 

se přidrţela teorie konjunkturální a růstové politiky, neobjasňuje, zda tak činila vědomě, nebo to tak, mj. i 

vzhledem ke komplexnosti přijímaných opatření i heterogennosti velké koalice, prostě dopadlo. Diskutabilní 

mohou být i některá kritéria hodnocení dopadů přijímaných opatření. Část (růst HDP, zaměstnanost apod.) se 

nabízí automaticky, ale hodnotit dopady v oblasti finančního sektoru poukazem na okolnost, ţe německé branky 

prošly zátěţovými testy, můţe být sporné - jak známo kyperské banky prošly těmito testy také. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 Po formální i jazykové stránce je práce zpracována na velmi  solidní úrovni, autorka prokázala 

schopnost vyjádřit značně sloţité věcné komplexy a souvislosti, práce je vybavena standardní poznámkovým 

aparátem i dalšími náleţitostmi, gramatické chyby či překlepy jsou výjimkou. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 P. Nikšová nesporně ve své práci prezentovala zajímavý a originální badatelský příspěvek. Silnou 

stránkou práce je samostatný přístup k tématu na základě samostatné analýzy primárních pramenů. Slabou 



stránkou je jen dílčí dosaţení některých stanovených cílů práce (viz nahoře), ne zcela se zdařil pokus o 

teoretickou klasifikaci protikrizových opatření. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

 Při obhajobě by autorka měla prezentovat jasnější závěry své práce, a sice jak vliv na přijímaná opatření 

měl dialog se sociálními partnery, případně s opozicí. Měla by souhrnně vyloţit, v čem spočívaly rozdíly mezi 

prvním a druhým konjunkturálním balíčkem a které konkrétní důvody určovaly rostoucí dynamiku 

protikrizového managementu spolkové vlády. 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 Práce splňuje obsahové i formální poţadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji proto k 

obhajobě a navrhuji ji klasifikovat stupněm "velmi dobře". 
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