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Cílem diplomové práce je popsání finanční krize v Řecku, jejich dopadů a 
řešení včetně ekonomické komparace s vybranými evropskými státy.  

Vedoucí diplomové práce Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. 
 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod X     
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy, ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 X   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
X     

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
X    

Připomínky a otázky k obhajobě: 
Předložená diplomová práce zpracovává velmi aktuální téma věnované celosvětové finanční 
krizi, resp. samotné finanční krizi v Řecku. Práce splňuje veškeré náležitosti, které jsou 
kladeny na diplomovou práci, diplomantka prokázala výbornou orientaci jak v tuzemských 
tak zahraničních zdrojích, věnujících se tomuto tématu. Práce je logicky členěna, bez 
gramatických chyb. V rámci vlastní analýzy využila diplomantka matematicko-statistického 
aparátu (konkrétně shlukové analýzy) k analýze podobnosti fiskálních politik členských zemí 
EMU a dochází k jasně kvantifikovatelným závěrů. 
V rámci obhajoby doporučuji zodpovědět následující otázky: 

1. Kap. 2.5 je věnována možnostem predikce finančních krizí a jejich prevence. Z jakého 
důvodu se nepodařilo včas odhalit hrozící finanční krizi v Řecku? Existuje ve světě 
nějaký stát, ve kterém měla finanční krizi obdobný průběh jako v Řecku a příp. jakým 
způsobem došlo k řešení této krize? 

2. V závěru práce diplomantka uvádí, že patrně dojde ke zvýšení vlivu některých států se 
značným objemem finančních prostředků. O jaké další státy, mimo Číny, se jedná a 
proč mají tyto státy zájem o investice v evropských zemích postižených krizí? 

 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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