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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se zabývá významným a stále velmi aktuálním tématem fiskálních politik členských zemí Eurozóny (v 

tomto případě s důrazem na specifický případ hluboce zadluženého Řecka) a dále vlivem kvantitativního 

uvolňování Evropské centrální banky na ně. Jak student správně uvádí, k oživení debaty o stavu veřejných 

rozpočtů došlo s vypuknutím nedávné ekonomické krize, která řadu států postavila před otázku, jakým 

způsobem se s dlouhodobými deficity rozpočtů vyrovnat, a vedla je k hledání příčin a souvislostí tohoto stavu. 

Evropská měnová unie, v níž je uplatňována jednotná monetární politika a zároveň její členské státy vytvářejí 

vlastní fiskální politiku, pak podle studenta představuje vhodný případ ke zkoumání jejich vzájemné interakce, a 

to vše v době ekonomické krize, kdy dochází k většímu zapojení nestandardních nástrojů měnové politiky, vč. již 

zmíněného kvantitativního uvolňování ECB. 

 

Student si klade za cíl odpovědět na otázku, zda je fiskální politika Řecka ovlivněna kvantitativním uvolňováním 

ECB. Práce je členěna do čtyř kapitol (1. analýza institucionálního rámce EMU ve vztahu k fiskální politice 

členských zemí, 2. ECB a kvantitativní uvolňování především v době krize, 3. vzájemné ovlivňování fiskální a 

monetární politiky, 4. fiskální politika Řecka a vliv kvantitativního uvolňování). Podle teze práce má sice 

kvantitativní uvolňování ECB dopad na fiskální politiku členských zemí EMU, neplatí to ovšem v případě Řecka 

v situaci, kdy nevydává dluhopisy (nemá přístup na finanční trhy). 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Student si ke zpracování vybral poměrně náročné téma, které vyžaduje dobrou orientaci jak v teoretické 

literatuře zaměřené na analýzu problémů fiskální a měnové politiky, tak v ekonomické problematice fungování 

EMU a ECB. Vychází z velkého množství primárních a sekundárních zdrojů. 

 

Práce má bohužel některé formální nedostatky. V úvodu student stručně uvádí čtenáře do tématu, vysvětluje 

význam práce a nechybí ani cíl a výzkumná otázka. Přesto je úvod poměrně krátký a nepříliš dobře 

strukturovaný. Jednoznačně chybí užitá metoda, kritický rozbor zdrojů a dosavadního stavu výzkumu a časové 

vymezení tématu. Bylo by vhodné podrobněji vysvětlit členění práce (rozdělení kapitol je zjevnější po přečtení 

abstraktu, než ze samotného úvodu). 

 

Strukturu práce lze považovat za dobře zvolenou, nicméně vlivem některých formulačních problémů a 

nedůsledného vysvětlování teoretických přístupů a pojmů se jasná argumentační linie studenta místy vytrácí. 

Z formulačního hlediska na sebe jednotlivé kapitoly a podkapitoly hůře navazují. Kupříkladu v části 1.1 

(heterogenita zemí EMU) chybí jednoznačné vysvětlení užívaných pojmů a závěrů citovaných autorů (V. 

Tomšík, B. Eichengreen, a H. Uglig), podobný problém nastává v části 1.1.1 („Cyklická heterogenita byla 

poprvé zkoumána kanadským ekonomem Mundellem, který také zavedl pojem optimální měnová oblast.“). 

Některé části práce se zdají být z hlediska celku zbytečné (2.1 Organizace ECB), naopak poslední kapitola 

věnovaná Řecku je poměrně krátká, vezmeme-li v úvahu, že je na ni navázána jediná výzkumná otázka celé 

práce. 

 

Přesto práce působí přesvědčivým dojmem. Pozitivně hodnotím použité diagramy, grafy a tabulky. Na druhou 

stranu na konci práce chybí summary. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  



Studentův jazykový projev je kultivovaný, přesto by práce zasloužila jazykovou korekturu. Zatímco v anglickém 

abstraktu jsou gramatické chyby (summary chybí), v české části jsou problémy spíše formulačního charakteru či 

se jedná o řídké překlepy. Rovněž z grafického hlediska by bylo vhodné práci dále upravit, poznámkový aparát 

pod čarou není jednotně zarovnaný s textem. Student dělá chyby v citační normě, neužívá ji jednotně a nedělá 

rozdíl mezi zápisem citace a bibliografického seznamu. V případě seznamu literatury nejsou zdroje rozlišeny na 

primární a sekundární. Kromě způsobu citace není příliš vhodný ani užitý systém vysvětlování zkratek - 

Evropská centrální banka (=ECB). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Student si zvolil téma náročné na zpracování, přesto se mu s ním podařilo dobře vypořádat a naplnit cíl práce. 

Celkový dojem zcela zbytečně snižují výše uvedené formální a jazykové nedostatky. Problémem je pak ne zcela 

pečlivé objasňování používaných pojmů, příp. některé nejednoznačné formulace. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

1) Mohl by student lépe vysvětlit typologii heterogenity zemí podle V. Tomšíka a objasnit, proč ve své 

bakalářské práci zvolil právě tento teoretický přístup oproti jím zmiňovaným autorům Eichengreenovi a 

Ugligovi (příp. dalším autorům zabývajícím se touto problematikou)? 

 

2) Mohl by student vysvětlit, proč si pro účely své bakalářské práce vybral právě případovou studii 

věnovanou Řecku? V práci toto vysvětlení chybí, stejně jako odůvodnění, v čem je řecký případ 

specifický (například ve vztahu k jiným zadluženým státům Eurozóny). 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 2 (velmi dobře) v případě, že student uspokojivě 

odpoví na výše zmíněné připomínky a dotazy. 

 

 

Datum: 14. ledna 2017      Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


