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Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti monetární 
politiky zaměřenou na nástroje monetární politiky České národní banky (ČNB). Zvolené téma 
je aktuální. 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, obsahu, úvodu, 

čtyř meritorních kapitol (členěných dále na podkapitoly, které jsou případně ještě dále 
členěny), závěru, seznamu použité literatury a pramenů, seznamu tabulek a grafů, dvou 
dodatečných příloh, abstraktu v angličtině (Summary) a v češtině a klíčových slov v češtině a v 
angličtině. Chybí název práce v anglickém jazyce, byť slova názvu jsou obsažena v klíčových 
slovech. Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků). 

 
Obsahově zahrnuje diplomová práce zejména popis monetární politiky, jejích cílů a 

procesu, popis jednotlivých nástrojů monetární politiky a praktické využití a nastavení těchto 
nástrojů za celou dobu existence České národní banky (tj. roky 1993-2010). Diplomant 
systematicky a srozumitelně předkládá danou problematiku, práce obsahuje přehledné grafy a 
tabulky. Seznam použité literatury a zdrojů je relativně obsáhlý, zahrnuje i cizojazyčnou 
literaturu a zdroje, avšak ne na všechnu literaturu a zdroje je odkazováno v poznámkách pod 
čarou (viz např. díla od autorů Beckworth nebo Mishkin). Někdy jsou v diplomové práci 
uváděny informace bez uvedení zdroje – např. citát v poznámce pod čarou č.15.  

 
Z formálního i obsahového hlediska předložená diplomová práce splňuje požadavky na 

ni kladené. 
 
Monetární politika je materií náročnou nejen na teoretické znalosti, množství údajů a 

jejich zpracování, ale také na pochopení a na vysvětlení. I z tohoto důvodu lze očekávat širší 
diskusi při obhajobě. Při této ústní obhajobě by se diskuse vedená s diplomantem měla odvíjet 
od následujících otázek zaměřených na hlavní měnově-politický nástroj ČNB: 

 
1. Podle kterých ustanovení zákona o ČNB je ČNB oprávněna provádět repo operace? 
2. Jak se projeví provedené repo operace v měnové bázi a v (účetní) rozvaze ČNB? 
3. Provádí ČNB v posledních měsících, resp. letech, stahovací nebo dodávací repo 

operace a v jakém objemu? 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou výborně, avšak pouze v případě, že 

diplomant plně obstojí při ústní obhajobě, včetně vyčerpávajícího zodpovězení výše 
položených otázek – v opačném případě navrhuji diplomantovi udělit známku o stupeň horší. 
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