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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   

 

kritéria 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 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    

 

Diplomant zpracoval aktuální téma jak z praktické tak teoretické roviny. Ke zpracování 

diplomant přistupoval aktivně a iniciativně. Práce vychází ze standardního vymezení 

bankovního systému a role centrální banky v něm, dále diplomant vymezuje základní aspekty 

týkající se inflace. Poté je práce zaměřena na pojetí nezávislosti centrální banky, vč. rešerše 

základních odborných článků na toto téma. V samotné analytické části nejprve diplomant 

zkonstruoval vlastní index nezávislosti centrální banky na základě provedené rešerše a 

vymezení pojetí nezávislosti centrální banky. Hodnoty tohoto indexu vyjádřil pro vybraných 

10 centrálních bank. Poté hodnotu tohoto indexu porovnal s vývojem míry inflace za 

posledních 15 let v jednotlivých ekonomikách, resp. s tím, jak centrální banky dosahují svých 

inflačních cílů. Veškeré výpočty diplomant odborně komentuje a vysvětluje. Z celé 

zpracované práce je vidět autorova znalost problémů a souvislostí v rámci měnové politiky. 

Diplomant kvalitně naplnil cíl práce. Předložená práce je přínosem jak pro monetární politiku 

tak i finanční teorii. 

 
 



 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Při obhajobě DP doporučuji se zaměřit na diskusi ohledně nastavování inflačních cílů a 

vymezení faktorů, které negativně ovlivňují schopnost centrálních bank dosahovat svých 

inflačních cílů. 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
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