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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Autorka diplomové práce se rozhodla pro zajímavé téma, kterým je srovnání ekonomických výsledků 
za skupinu zemí, které provozují měnový režim cílování inflace, se skupinou zemí, které aplikují jiný 
druh měnové politiky. Cílem takovéto analýzy je následně posoudit vhodnost cílování inflace 
v mladých tržních ekonomikách. 

Práce trpí jedním zásadním nedostatkem, kterým je velmi nízká úroveň angličtiny s množstvím 
gramatických chyb a s absencí citu pro srozumitelné a pregnantní vyjadřování. Tento defekt výrazně 
snižuje čitelnost práce a staví oponenta do role trpitele, který se musí textem s námahou prokousávat. 

Samotné zpracování tématu není příliš obohacující. Objasnění logiky cílování inflace má málo 
srozumitelnou strukturu a zůstává převážně u velmi obecných charakteristik. Postrádám zde např. 
členění na země s explicitním a implicitním cílováním inflace, které by např. pomohlo objasnit, zda 
měnový režim ECB řadit mezi cílování inflace či nikoliv (na tuto otázku by se autorka mohla zaměřit při 
obhajobě práce). Určitým zklamáním jsou zejména ty pasáže, které zamýšlejí popsat režim cílování 
inflace během finanční krize. Čtenář by očekával, že bude podán zevrubnější výklad, jakým 
způsobem, pokud vůbec, cílování inflace dovede čelit poruchám transmisního mechanismu během 
finanční krize. Pouze načrtnuta je souvislost cílování inflace s institucionální nezávislostí centrální 
banky. A v neposlední řadě by autorka měla objasnit, jak dalece rozvojové ekonomiky splňují jí 
zmiňovanou podmínku zdravého finančního systému. 

Určitou přidanou hodnotu diplomové práce lze spatřovat v empirické části, kde autorka provádí celou 
řadu srovnávacích analýz mezi skupinou zemí používajících a nepoužívajících cílování inflace. Zde je 
ovšem třeba poukázat na vysokou heterogenitu srovnávaných vzorků, patrnou z tabulek 
s podkladovými daty. Práci by také určitě prospěla promyšlenější prezentace výsledků. Na druhé 
straně nelze upřít, že autorka svými propočty podpořila svoji pracovní tezi, že cílování inflace se 
ukazuje být vhodným rámcem pro provádění měnové politiky v mladých tržních ekonomikách. 

Celkově lze shrnout, že autorka odvedla průměrnou ekonometrickou analýzu, s mírně podprůměrným 
teoretickým úvodem a s hluboce podprůměrným stylem prezentace. Práci lze připustit k obhajobě, 
navržené ohodnocení však nemůže být lepší než stupeň 3.  
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 15 

Methods                      (max. 30 points) 15 

Contribution                 (max. 30 points) 10 

Manuscript Form         (max. 20 points) 5 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 45 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 3 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
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  
 
 
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  
 
 
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  
 
 

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 POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


