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Hodnocení práce a připomínky k práci 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou hospodářských politik, která je stále aktuální pro všechny 
země a jejich snahy potřebným směrem usměrňovat ekonomický vývoj. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které 
na sebe logickým způsobem navazují a charakterizují dvě základní hospodářské politiky od teoretického ukotvení 
k představení jejich praktické aplikace. 

Samotná analýza je založena na regresní analýze, kdy autor nejprve testuje vhodnost dat pro její použití. Samotný 
postup regresní analýzy je v práci popsán nejen slovně, ale veškeré kroky jsou doprovázeny příslušnými tabulkami 
a grafy, aby byla zajištěna verifikace celého postupu. Následující závěrečné shrnutí přehledným a srozumitelným 
způsobem se snaží nalézt a zhodnotit příslušné faktory, které ovlivňují v cíli práce stanovenou účinnost obou 
politik. Uvedená shrnutí však neobsahují pouze faktory, které jsou v práci analyzované statistickými metodami, 
ale snaží se zapracovat i další faktory, které jsou již diskutovány na základě studia další literatury (viz zejména 
faktory ovlivňující dopady fiskální politiky). Tím dochází k převzetí analýz jiných autorů bez vlastního ověření 
platnosti na situaci v ČR.  S ohledem na limitovaný rozsah práce je však tento přístup akceptovatelný. 

Po formální stránce je nutné vyzdvihnout zejména diplomantovu práci se zahraniční literaturou a její detailní 
rešerši. Z tohoto hlediska bylo vhodné zvážit naopak zařazení některých tuzemských titulů (např. vymezení 
struktury státního rozpočtu na základě základní učebnice makroekonomie (viz např. s. 26) velmi zjednodušuje 
komplexní pohled na danou problematiku. Stálo za zvážení využití titulů, které se dané problematice věnují více 
do hloubky nebo využití analytických publikací vydávaných např. Ministerstvem financí ČR. Vlastní přínos práce 
však ani tímto přístupem není dotčen. 

 

Otázky a náměty k obhajobě 

V závěru práce autor komparuje účinnost fiskální a monetární politiky. K účinnosti fiskální politiky je spíše 
skeptický. Jakým způsobem navrhuje diplomant posílit účinnost fiskální politiky, příp. které kroky spatřuje jako 
zásadní uvážíme-li současnou minimálně evropskou situaci, kdy fiskální politika se stále více stává předmětem 
diskuzí a středem zájmu jednotlivých vlád? 

 

  



Závěrečné zhodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou A. 
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