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Volba tématu a cíl práce:  
Diplomantka si ve své práci vymezila za cíl „…aplikovat podmínky optimálního fiskálního 

pravidla na Pakt stability a růstu a zhodnotit jejich plnění“. V době, kdy byla řada zemí EU 

zasažena hospodářskou krizí, se tyto ekonomiky potýkají s vysokými vládními dluhy a deficity a 

otázka fiskální konsolidace se dostává do popředí zájmu. Zvolené téma diplomové práce se 

v tomto kontextu jeví jako vysoce aktuální. 

Zvolené téma shledávám jako středně obtížné na zpracování, jednak z důvodu nutnosti 

nastudování teoretických přístupů k této problematice, ale také z hlediska práce se zdroji, které 

byly mnohdy dostupné pouze v anglickém jazyce. Přes tyto počáteční překážky byla diplomová 

práce zpracována kvalitně a srozumitelně, s využitím vědeckých metod jakými byly především 

metoda indukce, analýza, metoda historická a komparativní.  Autorka použila v rámci svého 

zkoumání speciální metodu autorů Buti, Eiffinger, Franco (2003), podle níž hodnotila optimalitu 

fiskálního pravidla – Paktu stability a růstu. 

Struktura práce, způsob zpracování: 
Struktura práce, řazení a pojmenování jednotlivých kapitol jsou vypracovány v souladu se 

zadáním diplomové práce. Náplň diplomové práce téměř vyčerpávajícím způsobem pokrývá 

řešenou problematiku, a to od vymezení teoretických východisek fiskální politiky, přes kapitolu 

věnovanou vzniku a reformě Paktu stability a růstu, až po empirickou část diplomové práce 

analyzující optimalitu Paktu jako fiskálního pravidla. 

Množství použité literatury splňuje požadavky kladené na zpracování diplomové práce. 

Studentka pracovala převážně s elektronickými zdroji, které obsahovaly aktuálnější informace  

o zpracovávané problematice. Přes tuto objektivní příčinu byly v práci v dostatečném rozsahu 

použity tištěné publikace. Jak již bylo uvedeno výše, diplomantka čerpala v hojné míře 

z anglicky psaných zdrojů, čímž prokázala vysoký stupeň schopnosti zpracovávat informace 

z cizojazyčných materiálů. Celkově lze práci s literaturou zhodnotit kladně, neboť na řadu 

informací v samotném textu diplomové práce studentka odkazovala prostřednictvím citačního 

aparátu, a to v souladu s mezinárodními normami ISO 690 a ISO 690-2. 

Formální úprava 
Formální úprava diplomové práce je v souladu se Směrnicí č. 4/2007 děkanky Ekf  

o zásadách pro vypracování diplomové a bakalářské práce.  

Diplomová práce je psána čtivě a kultivovanou češtinou, neobsahuje zásadní gramatické chyby.  

Text práce je vhodně doplněn grafickým a tabulkovým aparátem, který byl samostatně vytvořen 

z citovaných zdrojů a dat institucí publikujících statistická data. V práci velice kladně oceňuji 

shodný grafický vzhled zmíněných objektů, který podtrhl pečlivost při jejím zpracování.  

Připomínky, náměty k diskusi: 
Navrhuji, aby studentka v rámci obhajoby diplomové práce odpověděla na následující otázky: 
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1. Jaký má studentka názor na schopnost Paktu podpořit hospodářský růst? 

2. Myslíte si, že je uvalení sankcí reálnou hrozbou nebo pouze planou výstrahou, která 

nebude v praxi nikdy uplatněna?  
Závěry práce a její přínos:  
Přínosem práce je autorčin vlastní pohled na plnění kritérií optimality Paktu stability a růstu jako 

fiskálního pravidla. Studentka podrobuje analýze jak původní, tak i reformovanou verzi Paktu. 

Diplomová práce tedy poslouží nejen jako ucelený zdroj informací pro případné zájemce o tuto 

problematiku, ale také jako podnět k další diskuzi v odborných kruzích. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

V Ostravě dne:  16. 5. 2011 


