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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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Studentka ve své práci postupovala podle předem připraveného plánu. Práci tak člení do pěti 
kapitol, ve kterých postupně vymezuje inflaci a její dopady na národní ekonomiku. Pro 
zhodnocení nástrojů na její ovlivňování si studentka zvolila statistická data vývoje inflace 
v ČR od roku 1993 do roku 2010.  
Určení hlavních faktorů ovlivňujících inflaci proběhlo podle odborné literatury a podle zpráv 
Evropské centrální banky. Jiné faktory již konstatovány a hodnoceny nejsou. 
Vlastní analýza faktorů byla provedena pomocí odhadu regresní funkce pro vývoj míry 
inflace a vývoj hodnot za jednotlivé faktory. Vzájemná komparace byla provedena pomocí 
testu rovnoběžnosti dvou regresních funkcí a zjištění koeficientu korelace. 
Dále studentka určila regresní funkci, která by byla vhodná pro predikci vývoje inflace pro 
výhled několika let. Její částečná verifikace byla provedena porovnáním predikované hodnoty 
inflace s její současnou mírou. 



Zatímco v úvodních kapitolách se studentka snaží uvést důvody např. pro členění zkoumané 
časové řady na dílčí etapy, při hodnocení očekávaného vývoje inflace již spíše pouze 
konstatuje bez detailnějšího zdůvodnění výběr příslušných časových řad. V kontextu celé 
práce se však jedná spíše o dílčí nedostatek. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Které další faktory ekonomického i neekonomického charakteru mají pravděpodobně 
zásadní vliv na současnou výši inflace v ČR? 

2. Při hodnocení současných úrokových sazeb vyhlašovaných centrální bankou se často 
upozorňuje na jejich nízkou výši. Jaká nebezpečí se mohou s touto skutečností pojit? 

 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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