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Připomínky a otázky k obhajobě:
Studentka zpracovala diplomovou práci, ve které se zabývá vlivem centrální banky na
jednotlivé subjekty v ekonomice, konkrétně se věnuje vlivu měnové politiky ČNB na finanční
situaci podnikatelského sektoru.
Práce je rozdělena na pět kapitol. V první části práce se autorka věnuje teoretickému
vymezení zvoleného tématu, kde je dle vhodné literatury popsána problematika ČNB, měnová
politika ČNB a dále také nástroje měnové politiky. V druhé části práce je provedena analýza
měnově-politických nástrojů ČNB, která následně přechází do zhodnocení vlivu měnové
politiky a určení jejího dopadu na podnikatelský sektor. Výsledky analýzy jsou souhrnně
popsány v poslední kapitole společně s doporučeními pro měnovou politiku.

Diplomová práce je přehledně členěna, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Provedená
analýza je účelně doplněna o grafický aparát a tabulky, které jsou pečlivě zpracovány. V práci
byla plynule provázána teoretická část problematiky s aplikační části práce, tedy s analýzou
jednotlivých měnově-politických nástrojů ČNB. Oceňuji skutečnost, že v rámci zpracované
analýzy autorka pracovala s matematickými a statistickými metodami, na základě kterých
byly podloženy závěry diplomové práce. Rovněž oceňuji aktuálnost zpracovaného tématu
i zpracovaných dat. V rámci formální úpravy textu bych chtěla upozornit na výskyt
jednoznakových předložek a spojek na konci řádků a zvýrazněné hypertextové odkazy
u citované literatury.
Na základě výše uvedeného hodnocení, doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji ji
hodnotit stupněm výborně.
V rámci diskuse nad DP doporučuji položit následující otázku:
Zhodnoťte vývoj české ekonomiky za uplynulé období. Jaká je prognóza růstu české
ekonomiky, vývoje inflace a úrokových sazeb? V důsledku jakých faktorů jsou tyto prognózy
predikovány?
Práce je doporučena k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň:
Oponent diplomové práce:
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