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Posudek vedoucí bakalářské práce  

Martiny Žabkové 

„Svobodné bankovnictví.  

Korupce a inflace“ 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

FHS UK 

 

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá konceptem svobodného bankovnictví, neboli 

bankovnictvím bez centrální banky, jako alternativou stávajícího systému bankovnictví 

řízeného centrální bankou. A to z hlediska pravděpodobnosti vzniku korupčních tlaků 

vedoucích k inflačním procesům. Jelikož v současné době autorce není známa žádná země, 

která by neměla centrální banku (ačkoliv v historii tyto případy existovaly),  porovnání dvou 

systémů lze učinit pouze na rovině teoretické. Na rovině statistické lze zhodnotit, zda ve 

stávajícím systému (kdy je bankovní sektor řízen centrální bankou) existuje souvislost mezi 

mírou korupce a mírou inflace, a tak potvrdit hypotézu o tom, že inflace může být do jisté 

míry zapříčiněna korupčními tlaky (v případě nezávislosti centrální banky na vládě).     

 

Autorka staví svoji práci na dvou předpokladech:  

1. Míra inflace souvisí s mírou korupce dané země a to tak, že čím větší je inflace, tím 

větší je úroveň korupce. Tento předpoklad autorka testuje statistickými metodami. 

2. Svobodné bankovnictví v porovnání s bankovnictvím řízeným centrální bankou skýtá 

méně příležitostí pro korupční jednání zaměřené na získání peněžních prostředků 

pomocí zvyšování peněžní zásoby, jelikož v případě svobodného bankovnictví je 

eliminován monopol centrální banky na tištění peněz. Tento předpoklad je jen 

analyticky zhodnocen.  

 

Práce je členěná do šesti kapitol. Po první úvodní kapitole popisuje autorka systém 

centrálního bankovnictví, historii jeho vzniku a funkce centrálních bank. Ve třetí kapitole se 

zabývá vztahem mezi korupcí a inflací v systému centrálního bankovnictví. Ve čtvrté kapitole 

popisuje systém svobodného bankovnictví.  V páté kapitole autorka systémy porovnává. Šestá 

kapitola práci uzavírá.  
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Práce má jasně vymezený cíl a vzhledem k omezením uvedeným výše má i vhodně zvolenou 

metodu. Práce je logicky strukturována. Práci se dá vytknout jen pár drobných nedostatků. 

Například při použití internetových zdrojů v textu autorka bohužel neuvádí datum, kdy text 

stáhla. Ovšem v seznamu literatury už u internetových odkazů data stažení jsou. Pozitivní 

stránkou regresních analýz je, že autorka bere v potaz i takzvaná odlehlá pozorování, neboli 

pozorování, která do velké míry nezapadají do celkového trendu, a zabývá se tím, proč tomu 

tak je. Možná by stálo za to vyzkoušet i jiný typ vztahu mezi korupcí a inflací než lineární – 

podle grafu se nabízí tvar hyperboly. Na druhé straně, z interpretačního hlediska, by se 

změnou tvaru křivky mnohého nedosáhlo – u obou křivek je důležitý jen fakt statistické 

významnosti proměnných a směry vztahů – ty by i přes změnu křivky zůstaly změněné jen 

málo.     

 

Celkově práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 40-42 kreditních bodů.  

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

V Praze dne 4.10.2007. 

 

 

 


