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Address the following questions in your report, please: 
 
a) Can you recognize an original contribution of the author? 
b) Is the thesis based on relevant references? 
c) Is the thesis defendable at your home institution? 
d) Do the results of the thesis allow their publication in a respected economic journal? 
e) Are there any additional major comments on what should be improved? 
f) Were your comments raised at the pre-defense, addressed in the dissertation submitted to the 

regular defense? (The pre-defense report is enclosed below) 
g) What is your overall assessment of the thesis? (a) I recommend the thesis to be defended without 

major changes; (b) The thesis is not defendable.  
 
(Note: The report should be at least 2 pages long.) 
 
 
 
Vzhledem k vysoké kvalitě práce zůstává moje pozitivní stanovisko k bodům a) až d) 
nezměněno.  

 
V bodě e) předběžného posudku jsem měl především poznámky k formulaci modelů a 
k vymezení proměnných. Co se týče této připomínky k formulaci modelu a vymezení 
proměnných na straně 85 původně předložené práce, ta byla řešena zásadním 
přepracováním textu. Poslední námitka se týká korektnosti matematické úpravy na straně 
87 původně předložené práce. Druhá připomínka byla řešena ve smyslu, že člen dané 
formule nebyl zanedbán a vzat v úvahu při další analýze. Konstatuji tedy, že autor 
akceptoval obě připomínky a v tomto smyslu upravil text. 
Mám ještě jednu připomínku, která byla opominuta při předběžném posudku a která se 
týká makroekonomického přístupu ve stresových testech. Při hodnocení 
makroekonomických modelů na str.19 autor správně zdůrazňuje myšlenku positivního 
příspěvku makroekonomických modelů pro stresové testování. Připomíná známé slabiny 
lineárních modelů. Jistým východiskem je použití nelineárních modelů, které nabízejí tzv. 
složitou dynamiku tj. nelineární periodické oscilace a dokonce oscilace aperiodické. Pro 
modelování krizí se nabízí možnost využít vlastností těchto modelů, kdy s nepatrnou 
změnou v hodnotách parametrů může nastat zásadní změna v dynamice 
makroekonomických veličin. V této oblasti byla propracovávána teorie endogenního cyklu 



a vrámci této teorie především nelineární modely investičního cyklu. Tyto teorie, i když 
jsou deterministické, poskytují dostatečně bohatou dynamiku, takže stochastika nehraje 
nejdůležitější úlohu.  Vzhledem k vlastnostem nelineárních dynamických modelů 
endogenního cyklu se dá říci, že příchod a rozvoj teorie reálného podnikatelského cyklu a 
modelů dynamické stochastické celkové rovnováhy je určitým krokem zpět. Škoda, že 
autor poněkud opomíjí přínos modelů endogenního cyklu a jejich potenciál při využití 
stresového testování. 
 
Autorovi se podařilo napsat práci kvalitní, která splňuje náročné požadavky, které jsou 
kladeny na disertační práce, a proto doporučuji její obhajobu bez dalších úprav. 

 
 
 
Jan Kodera 
Katedra měnové teorie a politiky 
Vysoká škola ekonomická v Praze 
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Enclosure: Pre-Defense Report: 
Posudek na práci Petra Jakubíka: „ Čtyři pojednání o finanční stabilitě“ 
 
a) Obsahuje práce originální přínos autora? 

Zvolené zaměření práce a jemu odpovídající výběr publikovaných statí považuji za aktuální. Autor 
zmíněných esejí se delší dobu zabývá problematikou finanční stability. Svůj zájem soustřeďuje na 
problematiku zátěžových testů v bankovnictví. Zátěžové testy lze dělat na úrovni jednotlivých bank 
s použitím mikroekonomické metodologie nebo na úrovni celého bankovního systému s použitím 
makroekonomické metody. Výběr statí má logickou návaznost. První z nich se velmi zevrubně věnuje 
makroekonomickým zátěžovým testům a jejich navrhování. Zejména první stať má přehlednou a 
poměrně promyšlenou strukturu. Nejdříve se autor zabývá účinkem jednoho rizikového faktoru a 
potom účinkem souboru těchto faktorů, tedy analýzou celého scénáře změn těchto rizikových faktorů. 
V návaznosti na metodologii analýzy se ve třetí části první stati zabývá zdroji, které generují 
systematické riziko. V samotném rozvržení problému a způsobu zpracování vidím osobní přínos 
autora. Nejdříve se přistupuje k analýze úrokového a devizového rizika, potom k analýze úvěrového 
rizika. Velmi důležité je riziko cen nemovitostí a riziko cenových bublin, lépe řečeno čas jejich 
prasknutí. Nepochybně přínosná je analýza zesilujících zpětných vazeb, která je provedena detailně a 
zároveň velmi přehledným a čtenáři přístupným způsobem. Tyto úvahy jsou doplněny přehledem o 
vlastnostech nových finančních instrumentů. Tyto instrumenty jsou pokládány za další vážný faktor 
zesilující krizové příznaky.  Je to z toho důvodu, že tyto instrumenty jsou natolik sofistikované, že 
nelze odhalit jejich riziko.  
 
Další stať je věnována návrhu zátěžového testu pro Rusko. Důležitý je matematický model. Autor 
dochází k závěru, že ruský bankovní sektor je poddimenzován, a že ruským podnikům se nedostává 
úvěr. Pro účely stresového testu je navržen třírovnicový model, který jako vysvětlované proměnné 
uvažuje tempo růstu podílu „nesplacených“ úvěrů, tempo růstu podílu bankovních úvěrů a cen bydlení 
a jako vysvětlující proměnné především reálný hrubý domácí produkt rozloženě zpožděný. Tento 
model slouží pro odhad růstu výše uvedených vysvětlovaných proměnných. Navržený model 
respektuje realitu a podle mého názoru může výrazně usnadnit prognózování vysvětlovaných veličin 
v závislosti na předpokládaném vývoji makroekonomických veličin. 
 
Třetí stať se zabývá důležitostí negativní zpětné vazby. Její zařazení do systému je nutné z důvodu, že 
jednání bankovního sektoru je procyklické, což zhoršuje důsledky recese. Zařazení modelu zpětné 
vazby na str. 68 předložené práce výrazně usnadňuje pochopení problému.  
 
Poslední stať se zabývá vlivem  recese na rozpočty domácností. V tomto článku se odhaduje vliv 
ekonomické recese na finance domácností. Odráží se to ve zvýšení jejich zadluženosti a poklesu 
spotřeby, což má zase vliv na ekonomický pokles. Pozoruhodné je zařazení modelu úpadku 
domácnosti, který považuji za inspirativní, ale podle mého názoru je jeho dílčí rekonstrukce nezbytná. 
Podrobněji viz část e) posudku. 
 
Autorovi se podařilo vytvořit dílo, které, když se skládá ze tří relativně samostatných částí, vytváří 
v jistém smyslu souvislý celek, který umožňuje pochopit problematiku finanční stability z pohledu 
celku, který je tvořen finančním (bankovním) systémem a domácnostmi, jejichž spotřeba je 
financována příjmy, půjčkami a hypotéčním úvěrem. Z mého pohledu přínos autora spočívá především 
v návrhu a použití vhodných modelů pro analýzu.   
 
b) Vychází práce z relevantní odborné literatury? 

Při psaní autor vychází z literatury, která podle mého názoru je vhodně vybrána. Téma vybrané 
autorem vyžaduje studium rozsáhlého souboru literatury specificky zaměřené na tento problém. To asi 
zdůvodňuje, proč autor vybírá především odborné časopisy vydávané bankovními institucemi. 



Domnívám se ale, že by neškodilo tuto rozsáhlou literaturu rozšířit  podíl odborných časopisů 
vydávaných vědeckými  institucemi, které nejsou institucemi bank. Tato literatura může mít  poněkud 
odlišný názor a tak zvýšení jejího podílu mezi referencemi by mohlo obohatit výsledky odložené 
práce. 
 
c) Byla by práce obhajitelná na kvalitní univerzitě v zemi, kde působíte nebo kde jste působil? 

Pokud mohu soudit, předložená práce obsahuje řadu míst, kde je patrný osobní přínos jejího autora. 
Z vlastních zkušeností mohu jednoznačně prohlásit, že by byla obhajitelná na universitách, kde 
působím včetně universit zahraničních, kde jsem měl možnost pobývat krátkodobě. 
 
d) Jsou výsledky práce na takové úrovni, aby bylo možné je publikovat v kvalitních ekonomických 

časopisech? 

Co se týče publikačního potenciálu první stati, tak byla publikována jako pracovní text (working 
paper) a domnívám se, že po drobných úpravách by obstála v náročnějším periodiku. Stať druhá a třetí 
byly již publikovány v odborném periodiku a stať poslední by podle mého názoru obstála po 
náležitých úpravách (viz část e) posudku) v recenzovaném nebo impaktovaném periodiku doma nebo 
v zahraničí. 
 
e) Můžete doporučit případné návrhy a náměty na úpravu práce před velkou obhajobou? 

Domnívám se, že jistým problémem u těchto prací je samotná formulace a užití modelů, které popisují 
některé procesy. Jako příklad může složit model domácnosti v platební neschopnosti, který je 
formulován u čtvrtého odborného pojednání na str. 85. Dynamický model domácnosti je rozvržen na 
tři období s tím, že může být rozšířen obecně na n období. Domácnost v nultém období pořizuje 
nemovitost financovanou hypotékou. Hypotéka je splácena konstantními měsíčními splátkami. Proces 
splácení hypotéky ve formulaci modelu domácnosti je rozporu s obvyklou definicí hypotéky a se 
skutečností. Z hlediska řešení modelu je možné se domnívat, že pokud modelová hypotéka bude 
odpovídat definici hypotéky a do jisté míry skutečnosti, může se změnit řešení. Situaci komplikuje 
navíc skutečnost, že domácnost v tomto modelu k financování používá půjček, které podle slov autora 
slouží k vyhlazování spotřeby (smoothing out intertemporal consumption).  Aby toto vyhlazení bylo 
dokonalé, musíme připustit též zápornou půjčku, tedy vklad. V modelu nikde nenajdeme přesné 
vymezení podmínek pro jednotlivé proměnné. Dalším zjednodušením  v modelu je předpoklad stejné 
úrokové míry pro výpůjčku a pro hypotéku. 
 
Ve čtvrtém pojednání se setkáme ještě s jednou nepřesností, kterou by bylo třeba odstranit. Zdánlivě 
se jedná o maličkost, ale tato maličkost souvisí se zanedbáním tzv. „malých“ veličin, které často 
provádíme při analýze matematických modelů v ekonomii.  Ve vzorci (8) na str.87 autor zanedbává  
druhý člen, protože cituji: je li změna v insolvenci domácností (d) malá můžeme vynechat  druhý 
výraz ve vzorci (8). Autor ovšem pracuje s matematickým modelem a musí dodržovat zásady platné 
pro matematické veličiny. Zanedbat v této souvislosti může pouze veličiny druhého řádu, tedy 
výsledný vzorec bude 

   
Při úpravě vzorce jsme vyšli ze skutečnosti, že veličina ΔY je malá proti veličině Y. 
  
Shrnutí: Soubor předložených odborných pojednání splňuje všechny požadavky kladené na vědeckou 
práci. Za účelem úspěšné obhajoby doporučuji provést revizi matematických modelů v práci a zpřesnit 
jejich formulace.    
 
Závěr posudku je: (b) disertační práci lze obhájit po dopracování nedostatků 
 
 

Jan Kodera 
Katedra měnové teorie a politiky 



Vysoká škola ekonomická v Praze 


