
Oponentní posudek 

na diplomovou práci sl. Zuzany Bednářové: Francouzská hospodářská politika v 90. letech 
20. století 

Diplomantka si zvolila zajímavé téma, které zpracovala ve dvou rovinách - teoretické a 
analytické. Východiskem pro dosažení cíle práce je pojednání o podstatě, nástrojích a typech 
hospodářské politiky obecně. V teoretické kapitole se autorka zabývá také indikativním 
plánováním jako formou hospodářské politiky. Pojítkem mezi oběma částmi práce je 
charakteristika indikativního plánování ve Francii, na kterou navazuje popis ekonomického 
vývoje v uvedené zemi. Diplomantka se postupně věnuje otázkám hospodářského růstu, 
inflaci, flskální a monetární politice, struktuře francouzského hospodářství a zahraničnímu 
obchodu. Poměrně velký prostor dává problematice nezaměstnanosti a sociální politice. 

Diplomová práce má vhodně zvolenou strukturu, po stránce stylistické a formální je na 
solidní úrovni. Autorka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, z velké části 
s originálními zahraničními publikacemi. 

Přes uvedené kladné hodnocení některých hledisek zpracování mám k diplomové práci sl. 
Z. Bednářové několik připomínek. Především jde o převažující popisný přístup, který je 
bohužel použitý i v analytické části. Autorka poměrně detailně popisuje vývoj vybraných 
ekonomických ukazatelů, aniž by se zabývala příčinami a souvislostmi dosažených veličin. I 
v jiných částech práce je patrný tento přístup - např. v subkapitole 2.8 - Indikativní plánování 
ve Francii. Chybí zde zhodnocení účinků zmiňovaných plánů a rozbor příčin rozpadu systému 
indikativního plánování v 90. letech. Diplomové práci by rovněž prospěla, alespoň 
v některých částech, komparace s jinými, srovnatelnými státy. 

I když cílem diplomové práce bylo charakterizovat hospodářskou politiku Francie v 90. 
letech minulého století, bylo by vhodné např. v závěru naznačit současný stav a 
předpokládaný trend ekonomického vývoje v této zemi. 

Připomínku k subkapitole 2.8 považuji za jeden z možných námětů diskuse v rámci 
obhajoby. Zároveň by se diplomantka mohla vyjádřit k otázce zestátnění ve Francii (str. 21). 
Je rozsah státního sektoru v uvedeném státě nyní stejný jako na počátku 80. let 20. století, a 
pokud došlo ke změnám, jaké jsou jejich příčiny? 

I přes uvedené připomínky konstatuji, že sl. Zuzana Bednářová splnila podmínky kladené 
na diplomovou práci jak z hlediska obsahového, tak formálního. Proto doporučuji její 
diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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Praha 20. září 2006 Doc. Ing. Věra Košteková, CSc. 


