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

Studentka si klade za cíl popsat a zhodnotit hlavní pilíře ekonomické politika Ronalda Reagana a analyzovat 

jejich dopad a úspěšnost vzhledem ke kritériím, které si sami jejich autoři stanovili.  

 

 

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

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

Téma práce není nikterak nové a ani samotný přístup není nijak převratný. To však u bakalářské práce nutně 

nevadí. Struktura práce je přehledná. V první části se autorka soustředí na ideová východiska z nichž 

prezident při tvorbě svého ekonomického programu vycházel. Historický vhled dobře vysvětluje, proč a v 

čem byl Reaganův přístup tak radikální. Druhá část se věnuje tomu, jak byly jednotlivé dílčí aspekty 

naplánovány, s jakými předpoklady a záměry. Svou přehledovou funkci plní tato kapitola práce dobře. Ve 

třetí části pak přichází samotná analýza dopadů. Ta je asi nejpřínosnější částí celé práce. Kladně lze hodnotit 

fakt, že se autorka snažila zhodnotit dopady ekonomické politiky Ronalda Reagana z hlediska jím vytýčených 

cílů.  

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce se nevyhnula některým stylistickým chybám („ ... díky dvěma zásadním faktorům: svou možností 

jmenovat Předsedu rady guvernérů instituce a svou jedinečnou schopností vyvinout tlak prostřednictvím 

mobilizace veřejného mínění.“ s22), které se vyskytují především v parafrázích textů z anglicky psaných zdrojů. 

Také autorka na několika místech chybně uvádí Arthura Laffera pod křestním jménem Alfred.  Najdou se i 

překlepy (cíle - síle, s49) Celkově je ale jazykový projev v pořádku. Citace, odkazy a ostatní formální náležitosti 

jsou bez komentáře.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Bakalářská práce působí solidním, byť nijak originálním dojmem. Mezi klady patří přehlednost a logická 

struktura, které by měly čtenářům pomoci orientovat se v poměrně složitém systému nástrojů ekonomické 

politiky, které má v USA k dispozici prezident a Kongres. První kapitola věnující se ideologickým 

předpokladům pak poskytuje kvalitní stručný přehled toho, jak se vnímání a realizace ekonomické politiky ve 

Spojených státech vyvíjely od Nového údělu dále. Samotná analýza je provedena poctivě, ačkoliv není příliš 

objevná. Cíl práce byl bezesporu naplněn.  

  

 

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

 Jak se na tvorbě ekonomické politiky podepsala skutečnost, že Reagan musel při jejich prosazování 

vyjednávat s demokraty?  

 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Práci doporučuji k obajobě s výsledkem výborně (A až B) 

 



 

Datum:         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. 


