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Bakalant ve své práci zpracoval aktuální téma týkající se plnění hlavního cíle České národní banky, jako
výsadního představitele monetární politiky v České republice. Bakalant vycházel ze standardní charakteristiky
inflace a České národní banky, pokračoval popisem vývoje inflace, vč. hlavních determinantů jejího vývoje a
zhodnotil plnění inflačních cílů Českou národní bankou. Jako hlavní výstup práce slouží vymezení zásadních
faktorů, jejichž působením není Česká národní banka vždy schopna plnit svůj inflační cíl. V práci prokázal
bakalant široké znalosti z daného tématu, která se projevila v hloubce a kvalitě zpracování získaných dat a jejich
odborném komentování. Při zpracování práce byl bakalant iniciativní a samostatný.

Připomínky a otázky k obhajobě:
1. Jaký je Váš odborný názor na devizové intervence prováděné od listopadu 2013?
2. Proč je inflační cíl v rozvinutých stabilních tržních ekonomikách standardně nastaven
okolo hodnoty 2 %?
Práce je doporučena k obhajobě.
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