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Content of the Report: 
 
Disertační práce Petra Jakubíka, která je souborem čtyř statí z oblasti finanční stability, prošla úspěšně 
malou obhajobou. Všichni oponenti se shodli na vysoké kvalitě předložené práce, zásadní připomínky 
vzneseny nebyly. Ty zbývající byly autorem práce svědomitě a přehledně vypořádány, jak o tom 
svědčí přehledně vypracovaný dokument. Toto hodnocení se plně týká též připomínek školitele, jež 
byly obsahem obsáhlého posudku zpracovaného pro účel malé obhajoby. O kvalitě a přidané hodnotě 
disertační práce svědčí též fakt, že všechny čtyři podkladové studie byly publikovány v recenzovaných 
časopisech a zahraničních výzkumných řadách, takže mají za sebou i tuto dodatečnou oponenturu. 

Petr Jakubík již patří mezi etablované výzkumné pracovníky. Jeho výstupy se vyznačují rozsáhlým 
profesním rozhledem, erudovaným zpracováním a v neposlední řadě i značným citačním ohlasem (viz 
např. dotaz na Google Scholar). Pro Petrovy publikace je rovněž příznačná schopnost spojit 
v organický celek náročné analytické techniky a smysl pro praktické vyústění svého tvořivého bádání. 
Petr je držitelem obdivuhodnému počtu ocenění za výzkumnou činnost, jež jsou uvedeny na jeho 
webových stránkách IES. K dokreslení Petrovy osobnosti je třeba uvést jeho angažmá v České 
společnosti ekonomické, kde v současnosti zastává funkci prezidenta. Neopomíjí ani pedagogickou 
činnost na IES, a to včetně vedení bakalářských a magisterských prací. 

Uvedené skutečnosti dokládají, že kladné přijetí jeho disertace na malé obhajobě nebylo náhodné a 
naopak je podloženo soustavnou výzkumnou aktivitou. Není mi proto známa jediná okolnost, která by 
bránila zdárnému průběhu velké obhajoby, tvořící úspěšnou tečku za Petrovým velmi zdařilým Ph.D. 
studiem.  
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Content of the Report: 
 
Petr Jakubík předkládá k obhajobě sadu čtyř logicky ucelených statí, jejichž společným 
jmenovatelem je problematika finanční stability, nazíraná vždy z různého úhlu pohledu. 
V prvním případě je to čtivá přehledová studie o metodologii makro-stresového testování, v 
druhém pak zajímavá analytická sonda do ruského bankovního sektoru, ve třetím průkopnická 
teoretická práce zkoumající problém tzv. negativní zpětné vazby a jako poslední je uvedena 
ekonometrická studie zaměřená na vybraný aspekt finančního chování domácností. Ve všech 
těchto statích autor projevuje vysokou odbornou erudici a dokonalé zvládnutí nejrůznějších 
zákoutí dané problematiky. Přidanou hodnotu statí zvyšuje též čtivost a pregnantní způsob 
vyjadřování. O praktických přínosech výzkumného zaměření předkládaných statí nemůže být 
pochyb, jelikož stresové testování náleží k dynamicky se rozvíjejícím partiím finanční 
regulace s bohatstvím aplikačních možností. Závěr se proto zdá být jednoznačný. Předkládaný 
text ve vysoké kvalitě splňuje požadavky kladené na disertační práci, kterou lze doporučit 
k obhajobě bez podstatných změn. 

První stať nese název Thoughts on the Proper Design of Macro Stress Tests. Jejím hlavním 
přínosem je zasvěcený výklad základních metodologických otázek makroekonomických 
stresových testů. Objasněn je tzv. top-down a bottom-up přistup ke stresovému testování, 
vyzdvižen je klíčový význam analýz citlivosti a tvorby alternativních scénářů. Je to vynikající 
studijní materiál pro zájemce o danou problematiku, kteří si chtějí vytvořit ucelený obrázek, 
aniž by jejich pozornost byla rozptylována množstvím technických detailů. 
Obohacující je zejména pojednání o systémovém riziku, které je na jedné straně v odborné 
literatuře skloňováno ve všech pádech, přičemž lze jen souhlasit s tvrzením autora, že měření 



tohoto rizika je více uměním než vědou. Petr zmiňuje různé jevové formy tohoto pojmu, 
jakými jsou klasické úrokové, měnové a kreditní riziko, realitní bubliny, nové finanční 
instrumenty, stínový bankovní systém, aj. Všechny tyto aspekty byly vyneseny do popředí 
současnou světovou finanční krizí a zasluhují si určitě důkladnou pozornost. Jako určitý 
nedostatek jsem pociťoval zaměření výkladu na systémové riziko pouze z pohledu finančních 
institucí, třebaže krizové události v eurozóně mimořádně exponovaly též makroekonomickou 
povahu uvedených rizik, institucionálně ukotvených v tzv. makro-obezřetnostním dohledu, 
zpracováváním výsledkových tabulek (score-boards) a v proceduře při nadměrné 
nerovnováze. Považoval bych za přínosné, kdyby v takto přehledově zaměřené stati autor 
mohl nastínit styčná místa mezi jím zaujatým postojem a uvedenými novými prvky 
v institucionální architektuře EU a eurozóny. 

Druhá stať, pojmenovaná Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: 
The Case of Russia, určitě přináší řadu informací o bankovním systému Ruska. Není to však 
jenom popisný text o jednom konkrétním bankovním sektoru, jako spíše metoda, jak na 
reálných datech za vybranou zemi diskutovat obecnější metodické problémy. Jmenovitě 
vybrané aspekty stresového testování v ekonomikách, které se vyznačují omezenou 
dostupností dat, strukturálními zlomy či krátkými časovými řadami. Navrhovány jsou metody 
v duchu top-down stresového testování, které mají být do určité míry robustní vůči těmto 
komplikacím a jejichž idea je v textu na patřičném místě popsána. Zformulovány jsou závěry 
o zranitelných místech ruského bankovního sektoru. Je trochu zvláštní, že autor ani slovem 
nezmiňuje velkou ruskou krizi z r. 1998, která určitě musela zanechat stopu v současném 
ruském bankovním sektoru. Možná to vysvětluje vysoký podíl státního vlivu poté, co velká 
část soukromých bank byla uvedenou krizí zlikvidována. Také doporučuji uvést, na jaké další 
konkrétní země by provedená analýza mohla být aplikována. 

Třetí stať má na první pohled poněkud tajemný název How Important Is the Adverse 
Feedback Loop for the Banking Sector? Svým obsahem však zasahuje do jedné z nejvíce 
diskutovaných otázek bankovní regulace, kterou je fenomén tzv. procykličnosti. Neboli fakt, 
že z důvodu různých faktorů, které práce přehledným způsobem shrnuje a objasňuje logiku 
jejich působení, dochází k zesilování jak ekonomické expanze, tak i ekonomické kontrakce. 
Výzkumné téma třetí statě jde však dále, když ukazuje, že tato procykličnost vyvolává 
sekundární efekty, které dále zesilují primární efekty procykličnosti. K objasnění tohoto 
vztahu autor uvádí schéma na str. 68, z něhož si lze učinit představu, jak efekty procykličnosti 
a zpětné vazby se vzájemně ovlivňují (např. ekonomická kontrakce vede ke zpřísnění 
úvěrových standardů, což způsobuje omezování úvěrů, to zase negativně ovlivňuje podnikový 
sektor a to má zase zpětný negativní vliv na výši kreditního rizika). Zde se nabízí otázka, zda 
lze v reálných datech takto jednoduše odlišit oba dva diskutované efekty. Jak dalece se např. 
dá v souhrnných datech o poskytnutých úvěrech odlišit, jaká část úvěrové kontrakce jde na 
vrub procyklické regulace a jaká část je již výsledkem zpětné vazby? V každém případě 
zajímavé jsou číselné odhady na str. 75, které ukazují na poměrně významný efekt zpětné 
vazby. 

Poslední stať, která má název Household Balance Sheets and Economic Crisis, má opět 
nepopiratelný význam pro oblast bankovní regulace. Zabývá se otázkou, jaký dopad má 
ekonomický útlum na finanční pozici domácností. Hodnocena může být i z pohledu efektu 
zpětné vazby, jemuž byla v obecné rovině věnována předchozí stať, přičemž hlavními kanály 
zpětné vazby se stávají pokles reálných mezd a růst nezaměstnanosti. V této stati Petr 
prokazuje své kvality jako vyspělého modeláře. Postup lze označit za klasický: zformulování 
modelu, odvození základních modelových vztahů a testování modelu na reálných datech a 



diskuse obdržených výsledků. Stať je psána kultivovaným jazykem se smyslem pro exaktní 
uvažování. 
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