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

Práce Anny Horníkové je věnována ekonomické politice prezidenta Ronalda Reagana. Autorka 

analyzuje Reaganovy ekonomické kroky, dává je do kontrastu s jeho volebními sliby a analyzuje 

jejich dopad a úspěšnost. Cílem práce je “seznámení čtenáře s motivacemi, provedením a dopady 

hospodářských politik provedených prezidentem Reaganem v letech 1981-1988”. Práce se skládá 

celkem ze tří kapitol, úvodu a závěru. V druhé kapitole autorka vysvětluje ideologická východiska 

ekonomických politik Ronalda Reagana, ve třetí kapitole zkoumá nástroje, kterých může 

prezident využívat k ovlivnění ekonomické politiky, dále reformy daňového systému, které byly 

prosazeny v letech 1981, 1982 a 1986, dopady Reaganovy politiky na federální rozpočet a 

opatření, které Reaganova administrativa přijala ve snaze snížit inflaci. Ve čtvrté kapitole pak 

autorka shrnuje dopady Reaganových kroků a svou studii uzavírá závěrem, že ekonomické 

iniciativy Reaganovy administrativy přinesly “smíšené výsledky, a to především z toho důvodu, že 

mnoho bodů jeho ekonomického programu nebylo uskutečněno v praxi.”  

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

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

Autorka si vybrala poměrně náročné téma, text je ale napsán srozumitelně, autorka postupuje 

logicky a ve většině případů se jí daří čtenáře provést úskalími ekonomických politik. Jedinou 

částí, která působí trochu nepřehledně, je pasáž, kde vysvětluje změny v odvodech daní - není 

úplně zřejmé (i přes tabulku, jež demonstruje daňová pásma), jaké daňové odvody byly v 

jednotlivých pásmech předepsány a jakým způsobem byly odvody rozfázovány - jak autorka píše, 

daně byly snižovány postupně v průběhu tří fiskálních roků. Autorka v kapitole 4 píše, že reformy 

“Američanům s nejvyššími příjmy snížily daňovou sazbu ze 70 na 28 procent”, ale z textu a tabulek 

toto tvrzení není zcela zřejmé. Jako čtenář jsem si též nebyla zcela jistá, v jakém vztahu vůči 

reformě daňového systému z roku 1981 pak byla reforma z roku 1982, která zrušila některé 

daňové úlevy nastolené zákonem z roku 1981 a pro některé subjekty daně zvýšila. Drobná 



chybička se také vloudila do textu v části, kde autorka zmiňuje, že Franklin Delano Roosevelt byl 

zvolen v roce 1933 - to však nastoupil do úřadu, zvolen byl již v roce 1932.  

Práci s prameny a literaturou nelze nic zásadního vytknout. Autorka čerpá z dostatečného počtu 

zdrojů, práce je opatřena přehlednými tabulkami a obrázky.  

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

úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po jazykové a formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, jen na několika místech se vyskytují 

drobné překlepy, chyby v interpunkci a Czenglish (např. práce má “misi”, Reagan má “misi”).  

Přehled použité literatury není opatřen odkazy, chybí mi také číslování stránek.  

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

myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce Anny Horníkové nabízí přehled klíčových ekonomických kroků, které byly přijaty během 

prezidentství Ronalda Reagana, který ekonomická témata upřednostňoval ve snaze naplnit své 

volební sliby a především ve snaze řešit neutěšený stav ekonomiky. Autorka přehledně vysvětluje 

a hodnotí Reaganovy kroky, v práci mi však chybí jakákoliv zmínka o roli amerického Kongresu - 

zákon z roku 1981 pocházel z pera člena Sněmovny Reprezentantů Jacka Kempa a senátora 

Williama Rothe, zákon z roku 1982 byl navržen demokratem z Kalifornie Petem Starkem. V textu 

jsou oba zákony připisovány prezidentu Reaganovi, ale není jasné, jak moc se Bílý dům podílel na 

jejich obsahu. Zejména v případě zákona z roku 1982 mám pochybnosti, že jej prezident od 

počátku plně podporoval, ačkoliv finální verzi schválenou Senátem podepsal. Prezident sice 

disponuje nástroji, které mu umožňuji ovlivňovat ekonomiku, zákony však mohou iniciovat pouze 

členové Kongresu a Kongres také zákony musí schválit.  

Oceňuji, že autorce se daří ilustrovat fakt, že ideál fiskálního konzervativismu, který Ronald 

Reagan propagoval ve své volební kampani, byl nakonec konfrontován s politickou realitou a 

Reagan musel v mnoha ohledech ze svých ideálů ustoupit. Oceňuji také snahu v celkovém 

hodnocení Reaganových kroků poskytnout čtenáři různé kritické úhly pohledu - od liberálních 

ekonomů typu Paula Krugmana až po konzervativní komentátory typu Dineshe D´Souzy.  

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

● Jak moc čerpal Ronald Reagan při vytváření ekonomické politiky ze svých zkušeností 

guvernéra Kalifornie?  

● Jak americká společnost reagovala na zvýšení daní v rámci zákona z roku 1982? Jak se 

zvýšení odrazilo na popularitě prezidenta? Byl volán k zodpovědnosti, ačkoliv zákon 

nepocházel z Bílého domu? 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Práce Anny Horníkové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji doporučuji k 

obhajobě s výslednou známkou B. 

 

 

 

Datum: 3. června 2018    Podpis: Jana Sehnálková 

 
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. 

 

 

 


