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Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení dopadů
neobvyklé recese na klíčové makroekonomické ukazatele České
republiky. Dopady české ekonomiky jsou zkoumány pomocí
metaanalýz, pozorování a prognóz. V úvodu je objasněna historie
ekonomické situace v ČR s pomocí statistických dat. Rovněž jsou
načrtnuty historické události a strukturovány do makroekonomických
ukazatelů (hrubý domácí produkt, trh práce, inflace, vládní sektor, …) a
odůvodněné jejich dopady na předchozí krize české ekonomiky. Dále
jsou představeny dopady jednotlivých hospodářských sektorů a poté
následují prognózy analytiků a odborníků z institucí Deloitte, České
bankovní asociace a Ministerstva financí doplněná grafy a tabulkami
pro přehled změn v následujících letech. Jednotlivé predikce, které
jsou následně porovnávány, jsou také obohaceny názory dalších
ekonomů a analytiků. V závěru práce se autorka shrnuje veškeré
dopady a aspekty jednotlivých makroekonomických ukazatelů a jejich
efektivita řešení.

Abstrakt

Metodika

V práci jsou využity základní vědecké metody, tedy pozorování,
syntéza, analýza a prognóza.

Úvod

V této práci si právě připomeneme dvě velké události, a jak se
Česká republika potýkala v těchto krizích. Jedná se o hospodářskou
krizi v letech 2008 – 2015 a koronavirovou recesi, která přišla v roce
2020. V první kapitole se zaměříme na charakteristiku ekonomické
situace v ČR. V rámci této části si stručně představíme historii české
ekonomiky.

Dále se budeme detailně zabývat ekonomikou před vypuknutím
pandemie, a to od roku 2009–2019, abychom lépe porozuměli daným
výkyvům a mechanismů reakce ČR, a lehce se seznámíme
s jednotlivými ekonomickými jevy jako nezaměstnanost, inflace,
produkt ekonomiky apod.
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Ve třetí kapitole se zaměříme na predikce/prognózy jednotlivých
institucí, které podle analytiků mohou v následujících letech nastat.
Uvádíme např. Deloitte, Českou bankovní asociaci, Ministerstvo
financí, kde jsou detailní odhady aplikované na analýzách a grafech. Na
konci této kapitoly si porovnáme jejich data jednotlivých odvětvích a
také si ukážeme prognózy z pohledu českých ekonomů a jak tuto
situaci vnímají.

Druhá kapitola této práce projednává zhoršenou ekonomickou situaci
v určitých hospodářských sektorech. Budeme se věnovat zejména
cestovnímu ruchu, vzdělání, obchodu, služeb a průmyslu, jelikož
přesně tyto sektory nejvíce poznamenala koronavirová recese v roce
2020 a začátkem roku 2021. Právě kvůli daným „vlnám“ se Vláda ČR
rozhodla nařídit přísná opatření, které vedly k zastavení jednotlivých
sektorů.
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English summary

This bachelor thesis deals with the appraisal of an unusual
recession on the key macroeconomic indicators of the Czech Republic.
The impacts of the Czech economy are examined through meta-
analyses, observations, and forecasts. The introduction clarifies the
history of the economic situation in the Czech Republic using
statistical data. Historical events are also outlined and structured into
macroeconomic indicators (gross domestic product, labour market,
inflation, government sectors, …) and their justified effects on
previous crises in the Czech economy. Furthermore, the impacts of
individual economic sectors are presented, followed by forecasts by
analysts and experts from Deloitte, the Czech Banking Association,
and the Ministry of Finance, supplemented by graphs and tables for
an overview of changes in the coming years. The individual
predictions, which are then collated, are also enriched with the
opinions of other economists and analysts. At the end of the work,
the author tries to summarize all the impacts and aspects of individual
macroeconomic indicators and their solution effectiveness.

Cíl práce

Cílem této práce je zjištění příčin, popis průběhu, kvantifikace
dopadů ekonomické recese v České republice v letech 2020–2021 se
zaměřením na dopady na hrubý domácí produkt, trh práce, fiskální či
měnovou politiku, ale také mimo jiné poukázat na situaci, kdy postihla
ekonomiku i hospodářská krize v letech 2008 až 2010 a jak se tato
krize liší od té nynější. Porovnávání predikcí následujících let a aspekty
zhodnocení efektivity vládních opatření.


