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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  
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahranič. 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   

 

Stručné zhodnocení práce: 
 
K práci mám následující věcné a formální připomínky: 

- práce je čistě popisného charakteru, samotné zhodnocení účinnosti monetární 
politiky ECB je v podstatě jeden odstavec na str. 66, zhodnocení účinnosti monetární 
politiky ČNB jsem nenalezl vůbec; 

- navíc toto zhodnocení je velmi vágní, nikoliv odborné; rozhodně by mělo hodnocení 
účinnosti monetární politiky vycházet z toho, zda jsou splněny cíle monetární politiky 
(což jest v obou případech mj. cenová stabilita), tj., ne podle toho, jak se vyvíjí HDP, 
úrokové míry (což je pouze nástroj k dosažení cíle); tj. nedá se splnění cíle hodnotit 
podle obrázků 12 a 14; 

- hodnocení mohlo minimálně vycházet z obrázku 5, kde je jasně kvantifikován cíl, a to, 
zda je ho dosaženo či nikoliv; následně měla navazovat hlubší analýza příčin 



nedosažení cíle; také mělo být diskutováno, zda jsou cíle monetární politiky 
stanoveny vhodně; 

- autorka vychází pouze z oficiálních publikací ČNB a ECB, tj. nejedná se o objektivní 
hodnocení účinnosti těchto centrálních bank; jinými slovy v práci chybí odborné 
kritické zhodnocení jejich činnosti; 

- autorka vůbec nebere v úvahu časové zpoždění monetární politiky, které se např. 
v ČR odhaduje na 4 – 6 čtvrtletí; 

- v závěru nesouhlasím s větou, že: „Česká národní banka v současnosti zabezpečuje 
monetární politikou pozitivní hospodářský vývoj v ČR…“; v současnosti výkon naší 
ekonomiky naopak klesá (měřeno růstem HDP); 

 
 
Připomínky a otázky oponenta k obhajobě: 

1. Co znamená „vlastní zpracování“ u obr. 5 na straně 40? 
2. Jaký má vliv míra nezávislosti centrální banky na účinnost monetární politiky? 

 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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