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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Posuzovaná bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu makroobezřetnostní regulace 
nemovitostních expozic, přičemž „vlna“ změn v této regulaci proběhla v posledních dvou letech velkým 
počtem evropských zemí včetně ČR (viz doporučení ČNB k LTV z června letošního roku). Na 
bakalářské práci pana Petrouše lze tedy pozitivně kvitovat především to, že se do zmapování tohoto 
nového fenoménu pustil, přičemž se věnoval popisu regulace na poměrně široké množině zemí, které 
mají podobné podmínky, jako má ČR. Zároveň autor popisuje i nejaktuálnější vývoj v regulaci.

Na druhou stranu se ale relativní novost tématu a musím říci že i poněkud zbytečný spěch při 
dokončování této bakalářské práce bohužel negativně podepsaly na její místy až nadměrné 
popisnosti. Kapitoly 1 a 2 v některých svých aspektech působí mírně nadbytečně (diskuse o definici 
bubliny, o různých alternativních způsobech „propichování“ bublin a pod), pro bakalářskou práci 
klíčová a zřejmě nejpřínosnější kapitola 3 v zásadě pouze popisuje implementaci regulace 
v jednotlivých zemí bez hlubšího analytického „vnoření se“ do tématu. To, že pro vyhodnocení 
úspěšnosti aplikace nástrojů makroprudenční politiky autor nepoužívá žádné pokročilejší analytické 
metody nad rámec jednoduché grafické analýzy, by snad šlo odůvodnit tím, že pro země zahrnuté do 
analýzy neexistuje dostatečně dlouhá historie, která by aplikaci těchto pokročilejších metod umožnila. 
Bakalářské práci ale jednoznačně chybí určitá syntéza popisných poznatků o regulaci v jednotlivých 
zemích, ve které by byly srovnány různé aspekty regulace napříč zeměmi, jejich podobnosti nebo 
naopak rozdíly. Chybí zde jakýkoli srovnávací graf či tabulka nad rámec tabulek z apendixu většinou 
převzatých z jiných datových zdrojů. Resp. jediná „srovnávací“ tabulka z apendixu 5 není podrobněji 
komentována. Autor tak nad rámec jendoduchého popisu nepřináší příliš nového, co by šlo označit za 
jeho vlastní přínos.

Celkově jsem tedy z bakalářské práce p. Petrouše poněkud rozpačitý- na jednu stranu pozitivně kvituji 
volbu aktuálního tématu a popis nejaktuálnějších trndů v regulaci, na druhou stranu nejsem nadšený 
z formy samotné práce, kterou jsem mohl vzhledem k poznímu odevzdání prvních verzí ovlivnit coby 
konzultant pouze okrajově. Doporučuji tedy bakalářkou práci přijmout k obhajobě a ohodnotit ji 
známkou „dobře“.

Při obhajobě by se student mohl pokusit „nahradit“ chybějící srovnání přístupů k regulaci v jednotlivých 
zemích, tj. diskutovat, v čem se regulace mezi zeměmi lišila, zda se některé země inspirovaly dřívější 
regulací, zda existuje vazba mezi přísností aplikovaných limitů a rozsahem bubliny v cenách 
nemovitostí v dané zemi apod.

Pár drobnějších poznámek:
1) Autor by u grafů ukazujícím vývoj cen nemovitostí asi mohl lépe pracovat s měřítkem, aby 

lépe vynikla jejich cykličnost. Grafy s jednou řadou asi také nejsou příliš vypovídající, autor by 
se měl snažit do každého grafu zahrnout alespoň dvě řady, aby např. zdůraznil cykličnost cen 
apod.

2) Pro ČR existují dřívější data o vývoji cen nemovitostí, než od roku 2008 (graf na str. 24). Autor 
zde asi poněkud otrocky pracoval s jediným datovým zdrojem OECD, data ČSÚ jsou ale 
dostupná již od roku 1999. Podobně lze nalézt aktuálnější data i pro jiné země.

3) Mnohé z grafů uvedených v textu jsou uvedeny duplicitně v apendixu, což působí jako 
zbytečné nafukování textu.
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