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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Pro svou bakalářskou práci si autor zvolil téma akumulace devizových rezerv asijskými zeměmi, které 
je stále aktuální. Předchozí výzkum navíc rozšiřuje o analýzu nedávného období finanční krize a 
zkoumá, zda měla krize vliv na držení devizových rezerv. 
 
V první kapitole popisuje vývoj akumulace devizových rezerv u šesti asijských zemích v předchozích 
dekádách a důvody pro držení nadměrných rezerv. Autor zmiňuje jak teoretické, tak empirické závěry 
relevantní a nedávné literatury. V závěru první kapitoly uvádí tři metriky adekvátnosti devizových 
rezerv. 
 
Hlavním přínosem práce je empirická analýza popsaná v druhé kapitole. Použitím dat z období 1980-
2011 autor analyzuje změny v držení devizových rezerv u šesti asijských zemí a dokumentuje 
zajímavé a originální výsledky. Použitá metodologie i následné výsledky jsou podrobně popsány a 
zcela naplňují požadavky na bakalářské úrovni. 
 
Práci bych vytkla pouze časté syntaktické a gramatické chyby. 
 
Práci doporučuji zkušební komisy přijmout k obhajobě s hodnocením výborně, 1. 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 20 

Methods                      (max. 30 points) 30 

Contribution                 (max. 30 points) 30 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 95 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 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  
 
 
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 

 


