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Cílem práce je na základě analýzy nastavení měnově-politických nástrojů 

ČNB, zejména úrokových měr a zafixování kurzu formou devizových 

intervencí, zhodnotit finanční dopady měnové politiky České národní 
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Diplomantka zpracovala velmi aktuální a z hlediska teorie i praxe zajímavé téma. Práce 

vychází ze standardního vymezení centrální banky a měnové politiky. Dále diplomantka 

popsala zásadní kroky v měnové politice České národní banky za 10leté období. V hlavní 

části práce se diplomantka věnovala vlivu měnové politiky České národní banky (zejména 

snižování úrokových sazeb a zavedení devizových intervencí) na podniky. Posuzuje zde vývoj 

2T limitní repo sazby a tržní sazby 3M PRIBOR, resp. úrokové sazby z úvěrů podnikům, 

hodnotu úvěrů nefinančním podnikům. K tomu využívá korelační analýzy. V další části se 

diplomantka zaměřila na vývoj dovozů a vývozů, tržeb podniků jako důsledek devizových 

intervencí. Zjištěné výsledky diplomantka odborně komentuje a vysvětluje v další části, 

jejímž obsahem je i doporučení pro měnovou politiku. V práci je vhodně využit citační a 

grafický aparát. Ke zpracování diplomantka přistupovala aktivně a iniciativně. Z celé 

zpracované práce je vidět autorčina znalost měnové politiky a jejího působení. Diplomantka 

splnila cíl práce. 

 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

Při obhajobě DP doporučuji zaměřit se na diskusi ohledně dalšího možného vývoje 

v nastavení měnové politiky Českou národní bankou. 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
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