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1. Aktuálnost (novost) tématu 

V předložené diplomové práci se diplomantka věnuje inflačnímu cílování, které 
představuje jeden ze základních měnově-politických nástrojů, jež využívá řada současných 
centrálních bank již několik desetiletí. Toto téma lze tedy považovat za aktuální. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
Autorka se ve své práci zaměřuje především na ekonomické aspekty, kdy lze pozitivně 
hodnotit její podrobnou obeznámenost se zvoleným tématem. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o politiku centrálních bank využívanou řadu let, pro zpracování diplomové práce 
je k dispozici dostatek vstupních údajů, a to jak domácích tak zahraničních. Autorka 
využívá metodu deskripce, analýzy a komparace.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

Z hlediska formy se práce sestává z prohlášení, poděkování, obsahu, seznamu tabulek, 
grafů, boxů a rovnic, úvodu, 4 kapitol členěných vždy do dvou kapitol, závěru, seznamu 
použitých zkratek, seznamu použitých zdrojů a nakonec z abstraktu v českém i anglickém 
jazyce. Práce je vhodně systematicky členěna, kdy diplomantka nejdříve teoreticky 
vymezuje jednotlivé pojmy, poté přistupuje k dané problematice z hlediska praxe u ČNB, v 
další kapitole z hlediska činnosti ECB a v poslední kapitole zvolila jejich komparaci. Práce 
působí úhledným dojmem, čtenář se v ní může bez problémů orientovat i díky občasnému, 
ale vhodně zvolenému, zvýraznění textu hrubým písmem. Jako marginální výtku lze uvést 
nepoužívání pevných mezer v textu a chybné označení stránek římskými číslicemi, jež 
uvádí na straně III Obsah.  

 
4. Vyjádření k práci 

Diplomantka se s daným tématem podrobně seznámila, nicméně na danou problematiku 
neuvádí explicitně své pohledy či názory. Za svůj cíl si zvolila porovnání úspěšnosti 
inflačního cílování prováděného u ČNB vs. ECB a ten naplnila. Diplomová práce splňuje 
formální i obsahové náležitosti. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Lze konstatovat, že cíl práce byl naplněn. 



Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce je originálním dílem autorky. 

Logická stavba práce Logickou stavbu práce lze hodnotit jako zdařilou. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Diplomantka využila dostatečné množství 
tuzemských i zahraničních zdrojů. Průběžně na ně 
odkazuje ve svých 61 poznámkách pod čarou.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Co do podrobnosti zpracovala autorka téma 
odpovídajícím způsobem.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava diplomové práce odpovídá požadavkům 
kladeným na tento typ práce. Obsahuje řadu grafů, 
tabulek či dokonce rovnic. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je též 
odpovídající. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
S ohledem na negativní hlasy některých ekonomů považujete inflační cílování za vhodný 
režim pro centrální banky?  
 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až 
velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 6. 8. 2018 
 

_________________________ 
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D. 

 


