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Volba tématu a cíl práce:  
Japonská ekonomika, jedna z nejvyspělejších na světě se potýká od počátku 90. let 20. století s řadou 
problémů, které vyústily v rostoucí vnitřní zadlužení, které je v současné době nejvyšší ze všech zemí 
OECD. Avšak problém fiskální nerovnováhy a rostoucí veřejný dluh je aktuálním tématem nejen 
v Japonsku, ale i v dalších průmyslově vyspělých zemích, tj. USA a také v mnoha členských státech 
Evropské unie. Cílem diplomové práce je charakterizovat a objasnit stav veřejných financí a úroveň 
veřejného dluhu v Japonsku a komparovat úroveň veřejného dluhu v Japonsku, USA a EU v posledním 
desetiletí. 
Struktura práce, způsob zpracování: 
Struktura diplomové práce je v souladu se Směrnicí č. EkF_SME_07_004 z roku 2013, tzn., že obsah 
práce je rozdělen do pěti částí. V úvodu je vymezen hlavní cíl a hypotéza, postup a metody, ale i širší 
společenský kontext daného tématu. Druhá a třetí kapitola je zaměřena na japonskou ekonomiku, 
zejména je zde podrobně analyzována fiskální politika japonských vlád od počátku 90. let až do roku 
2013. V rámci čtvrté kapitoly se autor zaměřil na srovnání stavu veřejných financí v Japonsku, USA a 
v členských zemích EU. Poslední, pátá kapitola obsahuje závěr. Na obsahovou část navazují seznamy 
použité literatury, zkratek, tabulek a grafů. Diplomová práce obsahuje taktéž dvě přílohy. Postup 
zpracování diplomové práce je možno hodnotit jako logický, od teoretického vymezení specifických rysů 
japonské ekonomiky, autor diplomové práce přistupuje k analýze vývoje fiskální politiky v Japonsku, 
vymezuje hlavní příčiny rostoucího veřejného dluhu a v poslední části komparuje tento jev s dalšími 
vybranými státy. Diplomová práce tedy obsahuje jak část teoretickou, tak analytickou. Celkový rozsah 
práce činí 86 stran, vč. seznamu literatury a zkratek. 

Formální úprava 
Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Autor diplomové práce nastudoval dostatečné 
množství materiálů, což je patrné nejen ze seznamu použité literatury, ale zejména z obsahu práce, která 
byla napsána čtivým způsobem. K doplnění některých jevů a názvů autor použil vhodným způsobem 
poznámkový aparát. Text je zpracován pečlivě a přehledně, stejně jako všechny tabulky a grafy, které se 
v něm objevují.  Odkazy na literaturu jsou prováděny za použití Harvardského systému. Seznam 
literatury je zpracován v souladu s citační normou ISO 690 a je členěn na knižní zdroje a internetové 
zdroje, které v něm převažují.   
 
Připomínky, náměty k diskusi: 
Příčiny rostoucího veřejného dluhu v Japonsku, USA a EU autor spatřuje především v růstu 
mandatorních výdajů, které v těchto zemích narůstají zejména pod vlivem stárnoucí populace. Jestliže se 
pod vlivem tohoto trendu zvyšují nároky na sociální a zdravotní výdaje, a vlády těchto zemí přijímají 
různá reformní opatření, jakou roli při fiskální konsolidaci hrají daňové příjmy v těchto zemích, tj. jaká je 
úroveň daňového zatížení v Japonsku ve srovnání s USA a členských zemích EU? 
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Závěry práce a její přínos:  
Diplomová práce obsahuje řadu zajímavých informací o veřejných financích v Japonsku, USA a 
vybraných členských státech EU. Závěry práce jsou jednoznačné a tímto dokazují, že cíl diplomové práce 
byl splněn. Hypotéza, kterou si autor diplomové práce stanovil v úvodu byla rovněž potvrzena. Veškerá 
dílčí shrnutí, uvedená na konci každé kapitoly, jakož i závěr diplomové práce  vypovídají jednoznačně o 
dobře nastudované problematice. Závěry práce vycházejí z vlastních analýz a jejich uplatnění lze spatřit 
zejména v pedagogickém procesu. Lze je však doporučit i jako vhodný materiál pro tvůrce hospodářské 
politiky, neboť přináší historický přehled o vývoji veřejných financí, zejména v Japonsku.  
 
Diplomová práce obsahuje všechny předepsané náležitosti a její autor přistupoval k jejímu zpracování 
systematicky a zodpovědným přístupem. S ohledem na tyto skutečnosti doporučuji předloženou 
diplomovou práci k obhajobě. 
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