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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) Do the results of the thesis allow their publication in a respected economic journal? 
d) Are there any additional major comments on what should be improved? 
e) Were the comments raised at the pre-defense, addressed in the dissertation submitted to 

the regular defense?  
f) 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.) 
 
Content of the Report: 
 
Disertační práce PhDr. Tomáše Klingera je koncipována jako kolekce dříve publikovaných 
samostatných studií uvedena vstupem do problematiky a struktury práce. Tematicky je práce 
zaměřena na dluhové krize, bankovní krize a modelování vazeb mezi nimi. K tomuto využívá 
různé varianty agentních modelů simulující rozličné nastavení bankovních systémů, jejich 
vazby na vládní sektor a z toho vyplývající implikace pro nastavení regulatorního rámce a 
zapojení státní podpory v případě řešení problémů v bankovním sektoru. 
 
Vymezení jednoznačného přínosu práce a relevance zdrojů 
 
Téma práce je tak možno považovat za vysoce aktuální. Od většiny publikované literatury se 
práce odlišuje použitým metodickým přístupem a analytickými technikami. Autor vysvětluje 
přínosy použitého přístupu a srovnává jej s konvenčními metodami. Získané výsledky a 
závěry tak lze považovat za relevantní, i když se ve velké míře překrývají s již známými 
poznatky. Jako hlavní vědecký přínos se mi tak jeví aplikace agentních modelů. Přínosem 
může být i konkrétní nastavení a konstrukce použitých modelů. Autor prokázal orientaci 
v problematice a svou dizertační práci vystavěl na relevantních zdrojích a pramenech. Pracuje 
s aktuální literaturou, která zejména v oblasti finančních krizí a regulace, představuje klíčové 



práce. Vzhledem ke své odbornosti nejsem plnohodnotně schopen posoudit relevanci pramenů 
týkajících se agentních modelů. 
 
Publikovatelnost výsledků práce v respektovaných časopisech 
 
Ve dvou případech (kapitoly 2 a 3) byly statě již publikovány v časopisech s impakt faktorem, 
čímž se prokázala dostatečná vědecká kvalita provedeného výzkumu. První kapitola se svým 
převážně přehledovým charakterem nemá ambice na publikování v časopise, nicméně její 
zařazení do knižní publikace je smysluplné. Poslední kapitola má potenciál na publikování 
v respektovaném časopise po větších úpravách, zejména je nutné zapracovat na motivaci, 
přehledu literatury a argumentaci pro využití zvolené metodiky. 
 
Významné připomínky k práci a míra zapracování připomínek oponenta   
 
Finální verze dizertační práce je v mnoha ohledech lepší než verze předložená k malé 
obhajobě. Autor zapracoval všechny důležité připomínky v dostatečné míře. S potěšením jsem 
uvítal především přepracování úvodního integrujícího textu, který v současné době uspokojivě 
představuje koncepci práce, jednotlivé části, jejich propojení i společný hlavní cíl. Stejně tak 
byla práce obohacena o integrující text v závěru, kde jsou shrnuty klíčové poznatky 
jednotlivých studií a interpretovány jednotným způsobem. Autor rovněž vylepšil přehled 
literatury, zapracoval aktuální vědecké studie a vylepšil i formální stránku dizertační práce.  
 
 
Celkové zhodnocení a doporučení 
 
Dizertant prokázal schopnost vědecké práce, je patrná jeho velmi dobrá orientace ve 
zkoumané problematice. Dizertační práce splňuje i další zejména formální parametry, a proto 
celkově doporučuji práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělení titulu Ph.D. 
V rámci diskuse k dizertační práci doporučuji, aby se autor vyjádřil k využitelnosti 
navržených modelů v praktickém výkonu regulace a dohledu nad bankovním sektorem a 
finančním systémem obecně.   
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