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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je vysoce aktuální jak v českém, tak v mezinárodním prostředí. 

 

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

metody 

Téma je multidisciplinární, středně náročné na vstupní teoretické znalosti. Náročné je na 

následnou analýzu dat. Metody jsou především deskriptivní a analytické.   

 

3. Formální a systematické členění práce 

Struktura práce odpovídá cíli práce, a to porovnat úspěšnost inflačního cílování 

prováděného Českou národní bankou a Evropskou centrální bankou. Práce je rozdělana do 

4 kapitol, úvodu a závěru a pseznamu literatury a zdrojů a příloh. 

 

4. Vyjádření k práci 
Práce vhodným způsobem kombinuje právně-institucionální a ekonomický pohled, kdy režim 

inflačního cílování, jehož přijetí umožnil mimo jiné i koncept vertikální dlouhodobé 

Phillipsovy křivky, který informuje o neexistenci substitučního vztahu mezi mírou inflace a 

mírou nezaměstnanosti, je dán do kontextu nejen explicitního stanovení inflačního cíle, ale i 

používaných měnově-politických nástrojů. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Splněn 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Po stanovení cíle a základní sruktury práce 

diplomantka práci zpracovávala samostatně,  

zdroje jsou správně citovány a odkazovány, kontrola 

shody byla méně než 5 % 

Logická stavba práce v pořádku 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Jsou využity relevantní české zdroje, dobrá práce se 

zahraničními zdroji, které práci dodávají aktuálnosti 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Nadstandardní hloubka analýza (např. použití 

Taylorova pravidla, zpracované odchylky, grafy). 

Závěr práce mohl, kromě konstatování splnění, resp. 

podstřelování cíle na základě provedených analýz, 

načrtnout buď jiné možnosti stanovení cíle, či 

navrhnout možná precizování metodiky 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce obsahuje kvalitně zpracované grafy, tabulky a 

výpočty  

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá 

 

 

 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1 Proč většina inflačních cílů cevropských centrálních bank je stanovena v okolí 2 

procentních bodů? 

2. Je podle vás inflační cílování vhodný nástroj v prostřední deflace? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práce je kvalitní, přesahuje běžné ekonomické 

analýzy používané v multidisciplinárních 

právně-ekonomických pracích na PF 

Navržený klasifikační stupeň výborně 
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