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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Protokol o vyhodnocení podobnosti práce v Informačním systému uvedl počet 

podobných dokumentů 1 (slovy: jeden) s tím, že míra podobnosti je menší než 5 %, přičemž 

tímto podobným dokumentem je jiná vlastní práce diplomanta, na kterou v textu předložené 

diplomové práce sám odkazuje. 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti 

makroekonomie, dotýkající se však i oblastí politologie či psychologie. Zvolené téma je 

aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z titulní strany, z čestného prohlášení, 

poděkování, obsahu, úvodní kapitoly, jedné meritorní kapitoly, členěné na podkapitoly, resp. 

na paragrafy dle diplomanta (viz s. 75), které jsou případně ještě dále členěny, závěru, 

seznamu použitých zdrojů, abstraktu v českém jazyce, klíčových slov v češtině, názvu a 

abstractu v angličtině a key words v angličtině. 

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny 

požadované formální složky a náležitosti. 

 Míra citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je provedena v práci, je 

dostačující. Zdroje jsou jednoznačně identifikovány a dohledatelné.  

Zarážející je časový rozestup mezi datem vypracování práce (uzavření rukopisu) a 

datem odevzdání. 

V podkapitolách 1.1 až 1.3 se diplomant zabývá definicí a identifikací ekonomické 

krize. V podkapitole 1.4 je čtenáři předložena historie ekonomických krizí, v podkapitole 1.5 

okolnosti vzniku. Podkapitola 1.6 rozebírá současnou světovou finančně-ekonomickou krizi a 

v podkapitole 1.7 se pak diplomant zamýšlí nad možnostmi odvrácení ekonomických krizí do 

budoucna. 

Práce je psána srozumitelným jazykem a struktura práce je systematická. Výskyt 

překlepů je nízký, avšak diplomant často píše přídavná jména odvozená od názvů států 

s počátečním velkým písmenem (viz např. s. 34). 

Pojetí pod-podkapitoly 1.6.4 v diplomové práci nezapadá do jejího konceptu, zejména 

pak rozbor jednotlivých ekonomik zemí tzv. BRICS na s. 48-61 (celkem 14 stran), jakkoli 

zajímavý a kvalitní, nesouvisí s tématem předložené práce a do práce tak zařazen být neměl. 
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Předložená diplomová práce je z velké části popisného charakteru (s. 5-62). Na s. 62-65 

se diplomant zabývá myšlenkami knihy (odkaz a identifikace až na s. 64), které podle něho 

představují tzv. „Novou ekonomii“. Sám však tyto myšlenky označuje jako utopistické a 

těžko představitelné (s. 64 posl. odst.), resp. aplikaci myšlenek jako nepravděpodobnou (s. 

65). 

V závěru pak diplomant konstatuje, že se historie opakuje (s. 66 odst. první), kritizuje 

netečnost běžných lidí a aktivitu politiků, zejm. pak ekonomicky vzdělaných politiků, kteří 

byli pod vlivem nadnárodních společností – konkrétní jména politiků však diplomant neuvádí 

(s. 67 odst. první). Diplomant kritizuje rovněž kvantitativní uvolňování, které mělo vést ke 

vzniku finanční krize – jaké konkrétní kvantitativní uvolňování má na mysli, opět diplomant 

neuvádí. Dále diplomant uvádí, že „Změna postoje veřejnosti, je prvním impulzem pro změnu 

právního prostředí, které musí vždy v první řadě odpovídat potřebám státu a společnosti, 

nikoliv soukromých korporacím.“ (s. 67 odst. druhý). Konečně diplomant vyzdvihuje 

efektivitu, podle jeho názoru, autoritářských režimů při řešení ekonomické krize (s. 68 odst. 

první). V posledním odstavci (s. 68) pak diplomant navrhuje důslednější kontrolu vládních 

představitelů a globálně řízenou ekonomiku. 

V souhrnu lze konstatovat, že diplomant plně nenaplnil očekávání na něj kladená. 

Diplomant předkládá rozporuplné závěry, které často i sám neguje – např. předkládá čtenáři 

myšlenky tzv. „Nové ekonomie“, které sám prohlašuje za utopistické atp. (viz výše). 

Diplomantova kritika je nepodložená důkazy (viz výše). Mnohé jeho názory jsou 

kontradiktorní – např. nelze vyzdvihovat autoritářské režimy a zároveň prosazovat 

„důslednější kontrolu vládních představitelů“. 

 

Otázky k zodpovězení při ústní obhajobě: 

1. Uveďte, kdo, kdy a kde předvídal vypuknutí finanční a ekonomické krize a s jakou 

přesností? 

2. Jaký je zájem soukromých korporací, resp. v čím zájmu jednají tyto korporace? 

3. Konkretizujte politiky, kteří jednají v zájmu nadnárodních korporací, a předložte 

důkazy pro svá tvrzení. 

4. Uveďte, které kvantitativní uvolňování vedlo ke vzniku finanční a ekonomické 

krize. 

5. Uveďte konkrétní příklady „fiskálních balíčků“, které schválilo Rusko, a jejich 

dopad na hrubý domácí produkt Ruské federace. 

6. Zmiňte důvody opuštění myšlenek keynesiánství, spočívajících ve zvýšených 

veřejných výdajích, během prvních let poslední finanční a ekonomické krize. 

7. Diplomant by se měl vyjádřit k současnému stavu hypotéčního trhu ve Spojených 

státech amerických, zejm. k možným rizikům a hrozbám do budoucna. 

 

Po celkovém zvážení vedoucí diplomové práce předloženou práci doporučuje 

k obhajobě a navrhuje ji hodnotit známkou „velmi dobře“, a to v případě, že diplomant plně 

zodpoví výše položené otázky; v opačném případě je navrhováno hodnocení „dobře“. 

 

V Praze dne 22. srpna 2016 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. 

    vedoucí diplomové práce 


