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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and 
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
Bakalářská práce p. Bandžaka se věnuje diskusi role nekonvenčních nástrojů měnové politiky (UMP), 
jejich popisu a posouzení jejich efektivity. Autor podrobněji studuje data za Japonsko, eurozónu, 
Velkou Británii a USA. V první popisnější části své práce autor přináší solidní taxonomii nástrojů 
nekonvenční měnové politiky a popis jejich aplikace v těchto zemích. Tento popis je poměrně 
přehledný a dobře strukturovaný, s tím, že by mohl být poměrně dobrým zdrojem informací pro 
člověka, který na téma UMP poprvé narazí. Hlavní přínos BP nicméně spočívá ve vlastní empirické 
analýze, kde autor aplikuje poměrně pokročilou metodologii (BVAR) překračující standardně 
vyučované metody u studentů bakalářského programu, kterou si student musel samostatně 
nastudovat. Posouzení vlivu UMP na vývoj HDP a inflace je pak jednoznačně zajímavé a přínosné. Je 
nicméně škoda, že autor podrobněji nesrovnává své výsledky s výsledky zahraničních studií 
používajících obdobnou metodologii.  
 
 
Methods 
Autor aplikuje pokročilé ekonometrické techniky (Bayesian VAR se znaménkovými restrikcemi), 
provádí všechny nezbytné testy. Použitá metodologie překračuje běžné znalosti studenta 
bakalářského kurzu na IES, pokud mohu soudit, tak je aplikována s přihlédnutím ke standardním 
výtkám k obdobným modelům korektně. Autor správně poukazuje na problematická místa použité 
metodologie, přesto jeho výsledky dávají smysl. V analýze bych možná přivítal zdůraznění srovnání 
účinnosti nástrojů nekonvenční měnové politiky s nástroji konvenčními.  
 
 
Literature 
 
Bakalářská práce p. Bandžaka obsahuje docela poctivý a obsáhlý přehled literatury věnované 
nekonvenční měnové politice. Pro ilustraci- seznam bibliografie pokrývá celkem 8 stran. Zahraniční 
studie jsou korektně citovány, z textu je většinou poměrně jasné, jaký je jejich obsah. Kapitola 
věnovaná diskusi účinnosti UMP je přitom do literatury docela hezky zasazena. Drobnou výtkou by 
mohlo být, že je přehled literatury „rozprostřený“ po celé délce bakalářské práce (část se objevuje 
v úvodu a v přehledových 1 a 2 kapitole, část v kapitolce 3.1 literature review, část v kapitole 
věnované interpretaci výsledků), celkově ale tento fakt příliš nerušil. Jak už jsem uvedl výše, asi bych 
přivítal podrobnější srovnání vlastních výsledků analýzy s výsledky alternativních studií.   
 
Manuscript form 
 
Bakalářská práce je sepsána poměrně kultivovanou a čtivou formou (přiměřeně tématu, které samo o 
sobě příliš čtivé není). Na několika místech v popisné části autor podle mého názoru trochu zbytečně 
přebírá celé grafy z cizích studií i na místech, kdy by podle mě mohl sehnat primární data a 
prezentovat grafy vlastní (fig. 1.2, 2.5 či 2.7). Přehlednost kapitolky věnované interpretaci výsledků 
analýzy je poněkud snížena zahrnutím obsáhlé tabulky 3.7, která pokrývá 3 strany, a které by asi 
slušelo zahrnutí do přílohy, tabulka by možná mohla být zmenšena tím, že by byla použita „naležato“ 
s jinými šířkami sloupců. Celkově je ale forma bakalářské práce velmi slušná.  
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Summary and suggested questions for the discussion during the defense 
 
Celkově hodnotím BP pana Bandžaka pozitivně. Práce se věnuje aktuálnímu tématu, v popisné části 
působí strukturovaně a v empirické části používá pokročilou metodologii. Přes drobnější výtky k formě 
práce a interpretaci výsledků (srovnání s výsledky obdobných studií) se domnívám, že práce splňuje 
požadavky kladené  na bakalářské práce na IES FSV UK a doporučuji přijmout k obhajobě 
s hodnocením „B“. 
 
Při obhajobě by student mohl: 

1) Zdůraznit rozdíly a přínos své analýzy oproti citovaným zahraničním analýzám; 
2) Vyjádřit se k možnosti srovnání účinnosti nástrojů konvenční a nekonvenční měnové politiky; 
3) Pokusit se komentovat využitelnost svých výsledků pro praktickou měnovou politiku v zemích, 

jako je ČR (mj. okomentovat, proč ČR do analýzy nezahrnul a nastínit, jak by analýza musela 
být modifikována, aby bylo možné nástroje UMP posoudit i v ČR). 

 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Contribution                 (max. 30 points) 22 

Methods                       (max. 30 points) 28 

Literature                     (max. 20 points) 17 

Manuscript Form         (max. 20 points) 15 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 82 

GRADE            (A – B – C – D – E – F) B 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL GRADE 

91 – 100 A 
81 - 90 B 
71 - 80 C 
61 – 70 D 
51 – 60 E 
0 – 50 F 

 


