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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    

 

Diplomantka zpracovala velmi aktuální a z hlediska teorie i praxe zajímavé téma. Práce 

vychází ze standardního vymezení měnové politiky a transmisního mechanismu. Dále 

diplomantka vymezila základní princip Taylorova pravidla a jeho hlavní modifikace. Poté 

popsala praktickou měnovou politiku prováděnou Evropskou centrální bankou. V hlavní části 

práce se diplomantka zaměřila na výpočet optimálního nastavení úrokových sazeb pro 8 

vybraných zemí a eurosystém. Vypočtené výsledky diplomantka odborně komentuje, 

vysvětluje a formuluje vlastní závěry pro nastavení úrokových sazeb. 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 možností vhodně nastavit úrokové 

sazby pro celou oblast Evropské měnové unie, tj. zda Evropská měnová unie je nebo může být 

optimální měnovou oblastí. V této souvislosti se může i diskutovat vhodnost přistoupení ČR 

k Evropské měnové unii. 



 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
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