
Report on Bachelor / Master Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sc iences, Charles University in Prague 

 
Student: Bc. Jana T ůmová 

Advisor: Doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. 

Title of the thesis:  Deflation and the Czechoslovak experience 

 
 

OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Patrně zklamán bude čtenář, který by z názvu diplomové práce vyvozoval, že její obsah v nějaké, byť i 
úzce vymezené podobě vstoupí do aktuální debaty o rizicích deflace v české ekonomice, které přiměly 
Českou národní banku k netradičnímu zapojení kurzu do stimulace domácí poptávky. Přitom výchozí 
teoretická část v tomto očekávání spíše utvrzuje. Autorka vcelku přehledným a čtivým způsobem 
seznamuje s alternativními pohledy na deflaci. Inspirativní je zejména zmínka o dobré a špatné 
deflaci, která by zejména stála za to, aby v navazujících částech práce byla rozpracována do 
podmínek českého aktuálního cenového vývoje. 

Bohužel, po úvodní teoretické části dochází k radikálnímu a z logiky výkladu dost nepochopitelnému 
zvratu, kdy je hlavní pozornost zaměřena na meziválečný vývoj v Československé republice. Práce 
zde dostává popisný charakter, zapadající svým zaměřením spíše do dějin hospodářské politiky. 
Podrobněji jsou zde popisovány dvě epizody – Rašínova politika silného kurzu na začátku první 
republiky a velká deprese z konce první republiky. Autorka vesměs zůstává u deskripce vývoje 
ekonomických veličin, její pokusy o vyvození obecnějších lekcí pro současné chápání deflačních rizik, 
jakož i těsnější komunikace s první teoretickou částí, však zůstávají v poměrně rudimentární poloze. 

Vesměs popisný charakter mají i některé teoretické partie. Patrné je to např. u výkladu pasti likvidity. 
Obsahem této teorie není jen konstatování, že centrální banka dosáhla dna měnově-politických sazeb 
a tudíž již nemůže uvolňovat měnovou politiku dalším snižováním sazeb. Důležité je též objasnění 
logiky, proč při nulových sazbách stimulace měnovou politikou nezabírá. Autorka se omezuje na 
konstatování, že „důvodem může být nejistota ohledně budoucího vývoje a nedostatek pozitivních 
očekávání o ekonomice“. To je ovšem velmi zkratovité objasnění pasti likvidity. Při obhajobě by tento 
deficit mohl být napraven.   

S určitou přidanou hodnotou autorka přichází v závěrečné části, kde aplikuje některé postupy 
korelační analýzy na vztah mezi kurzem československé koruny a cenovým vývojem. A dále pak na 
vztah mezi cenovým vývojem a chováním vybraných ekonomických veličin. Nelze však říci, že by 
obdržené ekonometrické výsledky byly podrobeny nějaké hlubší analýze. Na výše uvedená úzká 
místa by se autorka diplomové práce měla při její obhajobě soustředit. 

Zmínit se dají i některé přednosti. Je to srozumitelný výklad, podpořený slušnou úrovní angličtiny. A 
také řada zajímavostí pro čtenáře, který by si chtěl osvěžit některá základní fakta z meziválečného 
vývoje. Značnou trpělivost autorka musela patrně prokázat při práci s neúplnými a obtížněji 
přístupnými historickými daty. Celkově práce působí dojmem, že pečlivost patří k silným stránkám 
jejího zpracovatele. Citelná absence vlastního analytického vkladu a prokázání těsnější souvislosti 
s aktuální debatou o deflaci však dominují. 

Po zvážení všech zmíněných aspektů se kloním k hodnocení velmi dob ře. 
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CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 15 

Contribution                 (max. 30 points) 15 

Manuscript Form         (max. 20 points) 20 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


