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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Diplomant vypracoval práci na téma cílování inflace. Jedná se o téma, které 

považuji za aktuální, kvůli stále probíhajícím debatám o přijetí Eura. Tímto krokem by 

sice zaniklo kurzové riziko, čímž by byl podpořený export České republiky, ale za cenu 

toho, že bychom se vzdali autonomní měnové politiky a přijali měnovou politiku Evropské 

centrální banky. 

 

 Práce byla vypracována v požadovaném rozsahu, ale do jejího vypracování 

diplomant investoval čas pouze ke konci doby, za kterou měl práci vypracovat. Z tohoto 

důvodu nebyl dostatek času pro odstranění některých překlepů či grafických nedostatků. 

Nedostatek času je také znatelný v hloubce provedené rešerše, kdy velké části kapitol 

jsou čerpány pouze z několika zdrojů. 

 

 Pozitivně vnímám fakt, že diplomant do práce zapracoval i kritiku cílování inflace. 

Tento režim měnové politiky je obecně vnímán, jako aktuálně nejlepší. Uvedená kritika 

tak nutí čtenáře ke kritičtějšímu pohledu na tento režim a nikoliv jako na automaticky 

jediný, který je vhodný k aplikaci. 

 



 

 

Otázky: 

1) Ve Vaší diplomové práci jste komparoval cílování inflace Českou národní bankou 

v České republice a Evropskou centrální bankou na Slovensku. Který z těchto 

režimů dokázal inflaci lépe cílovat? Svou odpověď podložte fakty. 

 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře mínus 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Nožička Jiří, Ph.D. 

Podpis 

V Pardubicích dne 26.8.2013 


