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Tato práce navazuje na diplomovou práci studenta, která byla oceněna pochvalou děkana FSV, a 
tudíž prokázala své nesporné kvality (i když mě překvapuje, že její oponenti neupozornili na některé 
formální nesrovnalosti – viz níže). Sestává se ze dvou částí, které jsou z hlediska své analytické 
hloubky a přínosu poněkud nevyvážené. Zatímco první část je plnohodnotná výzkumná studie 
nabízející vlastní přínos autora na poli teoretickém i empirickém, druhá část je spíše esejem 
nastiňujícím stávající (a v odborné veřejnosti široce diskutované) otazníky o budoucnosti režimu 
cílování inflace a autorův osobní názor na ně, aniž by však přinášela formální analýzu. Ve svém 
posudku se proto soustředím na první část, v níž spatřuji hlavní přínosy. 
 
V první části práce se autor věnuje dosud paradoxně opomíjenému tématu cílování inflace, a to 
otázce, jak centrální banky stanovují své cíle. Oceňuji přitom, že autor dělí tuto problematiku na 
diskusi optimální dlouhodobé míry inflace a problematiku optimální rychlosti desinflace u zemí 
začínajících s vysokou inflací. Na problematiku optimální rychlosti desinflace se pak soustředí 
teoretický model v kapitole 3. Na něj navazují empirické odhady v kapitole 4, kde je po základních 
odhadech pro celou použitou skupinu zemí cílujících inflaci jejich vzorek opět rozdělen na země se 
stacionárním cílem a země konvergující k nízkému inflačnímu cíli. Je přitom shledáno, že empirické 
odhady pro tyto dvě skupiny zemí ukazují na významnost různých skupin veličin ovlivňujících volbu 
cíle. 
 
Mé konkrétní připomínky jsou následující: 
 

- Mezi náklady inflace v části 2.1.1 by autor mohl zmínit též pokřivení relativních cen, k nimž 
inflace vede, což má pak za následek neefektivní alokaci ekonomických zdrojů. 

- U debaty deflačního rizika poněkud postrádám diskusi toho, že ne každý pokles inflace do 
záporných hodnot musí nutně vyústit do deflační spirály, pokud jsou inflační očekávání dobře 
ukotvena. Viz například zkušenosti ČR s krátkými obdobími záporné inflace. Z tohoto pohledu 
nemusí být volatilita inflace tak silným argumentem pro vyšší inflační cíl, jak plyne z autorovy 
diskuse. 

- Když autor diskutuje zkreslení při měření inflace, mohl by to doložit odkazy na příslušnou 
literaturu a v této souvislosti také zmínit problémy se zohledňováním změn v kvalitě zboží. 

- Od str. 12 autor pracuje se vzorkem 19 zemí cílujících inflaci, ale jejich výčet se čtenář 
dozvídá až mnohem později. 

- Mezi studiemi měřícími nezávislost centrálních bank by mohla být uvedena i práce Arnone, et 
al. (2007) http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0788.pdf. 

- V kapitole 2.4 by bylo užitečné vždy uvést, kdy byl konkrétní cíl ČNB přesně vyhlášen. 
Osobně bych v diskusi českého příkladu také více zdůraznil, že první vyhlášené cíle příliš 
vysvětleny nebyly a transparence ohledně stanovování cílů se odvíjela až od Dlouhodobé 
měnové strategie z roku 1999. Tato strategie přitom byla unikátní i z toho hlediska, že 
stanovovala „neakcelerační“ principy pro vyhlašování budoucích cílů („Při stanovení horní a 
dolní meze koridoru pro stanovení cílů se ČNB bude řídit zásadou, že stanovení těchto cílů a 
jejich realizace měnovou politikou nesmí: zakládat akceleraci inflace (s přihlédnutím k 
exogenním dočasným vlivům); směřovat pod úroveň cenové stability, definované jako 2 % ± 1 
p.b.“). Toto by stálo za zmínku a diskusi ve vztahu k závěrům autorova teoretického modelu, 
v němž inflační šoky vedou automaticky k přehodnocení cílů centrální banky směrem nahoru. 

- U podmínek prvního řádu na str. 26 jsou podle mého názoru dvě nepřesnosti. Za prvé, tyto 
rovnice platí, pokud je nabídkový šok roven nule (tj. v deterministické verzi modelu), nikoli  
pokud je IID s nulovou střední hodnotou. Na nabídkové šoky totiž centrální banka v modelu 
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obecně reaguje, i když jsou náhodné a mají nulovou střední hodnotu. Otázkou je, proč autor 
tyto šoky do Philipsovy křivky vůbec zavádí, když s nimi pak v celé analýze vůbec nepracuje 
(to samé platí i u rovnic na str. 32). Čistším řešením by bylo přiznat, že se autor soustředí na 
otázky optimálního tempa desinflace a tudíž si vystačí s deterministickým modelem bez šoků. 
Za druhé, v rovnici podmínky prvního řádu pro inflaci by podle mého názoru neměla být 
znaménka minus v čitateli. Optimální inflace by měla být rostoucí, nikoli klesající, funkcí 
inflačního cíle a minulé inflace. Nicméně obrázek 5 se zdá být v pořádku, takže toto je zřejmě 
jen překlep neovlivňující následně prezentované a diskutované výsledky. 

- V řadě obrázků části 3 se objevuje nespojitý vývoj inflačního cíle a mezery výstupu. 
Domnívám se, že musí jít o chybu v softwaru generujícím tyto grafy. Podle rovnic 
prezentovaných na str. 32 jsou skutečná inflace, inflační cíl i mezera výstupu lineární 
kombinací dlouhodobého inflačního cíle a minulé inflace. Všechny tři veličiny by tak měly mít 
stejně hladký vývoj v čase, jaký v obrázcích vykazuje skutečná inflace. Překvapuje mě, že se 
autor nad těmito výsledky nijak nepozastavil a ani je nijak nekomentuje. Kromě toho se u 
některých obrázků vyskytují nepřesnosti v popisu parametrů modelu: u obrázku 5 byl místo 
parametru „c“ uveden parametr „b“, v obrázku 10 byly pravděpodobně prohozeny popisky pro 
10b a 10c. 

- Předpoklady odvozovaného teoretického modelu jsou z mého pohledu standardní. Za hlavní 
omezení však považuji skutečnost, že parametr κ zachycující kredibilitu centrální banky je 
v modelu exogenní, tj. nijak nezohledňuje minulou úspěšnost centrální banky s plněních cílů. 
Model tak nepopisuje budování kredibility v průběhu desinflačního procesu, ale pouze 
využívání stávající kredibility k urychlení desinflace. Výsledek modelu je přitom takový, že 
centrální banka má obecně (a záměrně) tendenci vyhlašovat nižší cíle, než je nakonec 
skutečná inflace, přičemž tento efekt je jen částečně tlumen zařazením odchylek inflace od 
cíle do ztrátové funkce centrální banky. Takovéto chování by ale v praxi mohlo vést 
k poškozování kredibility centrální banky a parametr  κ by mohl v důsledku toho klesat, což by 
omezovalo motivaci centrální banky chovat se tímto způsobem a mohlo vytvářet prostor pro 
nějaký typ reputační rovnováhy. (Na druhou stranu tabulka na str. 17 ukazuje, že centrální 
banky s konvergujícím cílem opravdu mají v průměru inflaci mírně nad cílem, což je v souladu 
s výsledky modelu, což by mohl autor argumentačně využít ve svůj prospěch.)  

- Do značné míry omezující je též předpoklad, že centrální banka v každém okamžiku 
minimalizuje svou ztrátovou funkci pouze na jedno období, nikoli diskontovanou sumu svých 
budoucích ztrát. Přitom období desinflace je pravděpodobně centrální bankou v realitě 
vnímáno jako celek. Potom by centrální banka mohla být více ochotna obětovat dočasné 
minutí (přestřelení) krátkodobého cíle na oltář rychlého dosažení desinflace, které by snížilo 
její ztráty v následujících obdobích. Pak by bylo celkem realistické – v rámci daného modelu–,  
že by centrální banka mohla nastavit počáteční krátkodobý cíl dokonce pod úrovní cíle 
dlouhodobého, aby tím rychle stlačila inflační očekávání. To je situace, kterou autor na str. 35 
sice připouští, označuje ji však za extrémní a nerealistickou. 

- K takovémuto výsledku bychom měli zákonitě dospět také v případě minimalizace hodnoty 
ztrátové funkce pouze pro jedno období, pokud by parametr „b“ nabýval nulové hodnoty. Pak 
by totiž muselo být pro centrální banku optimální stanovit krátkodobý cíl tak nízko, aby inflační 
očekávání byla rovna dlouhodobému cíli, kterého by pak centrální banka dosáhla s nulovou 
mezerou výstupu, tj. z pohledu své ztrátové funkce zcela zadarmo. To ale příslušná rovnice 
na str. 32 neukazuje, což mě vede k podezření, zda v ní není nějaká numerická chyba.       

- V první rovnici na str. 32 se objevuje parametr „r“, který není nikde definován. Předpokládám, 
že jde o překlep a jedná se pravděpodobně o koeficient κ.    

- Na str. 37 ve větě „Increasing the „a'' weight on deviation from inflation target leads to the 
target chosen closer to the inflation path.“ má být pravděpodobně „b“, nikoli „a“. 

- V části 4 by mělo být lépe vysvětleno, proč se analýza soustřeďuje na stejný vzorek zemí jako 
Mishkin a Schmidt-Hebbel (2001). Jde o již poměrně starý článek a mezi tím se okruh zemí 
cílujících inflaci podstatně rozrostl. 
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- Na str. 40 není jasné, proč je ČR klasifikována jako země se stacionárním cílem od roku 2004, 
pokud skutečně platí, že z stacionární jsou považovány země, které mají cíl stabilní více než 
tři roky.  

- Vysvětlující veličina „credibility“ má pravděpodobně obousměrný vztah s inflací, resp. 
inflačními cíli. Je zde tedy potenciálně silný problém endogenity. 

- Ve všech regresích je předpokládáno, že cíl inflace ovlivňují veličiny zpožděné o jeden rok, 
zatímco v realitě jsou někdy cíle stanovovány na několik let dopředu. Z tohoto důvodu bych 
preferoval, aby vysvětlujícími veličinami byly informace reálně dostupné k datu stanovení cíle. 
Zároveň by však dle modelu z kapitoly 3 mělo platit, že čím dále do budoucnosti je cíl 
stanovován, tím méně je ovlivňován minulou inflací. Tím pádem by tedy koeficient u zpožděné 
inflace měl být klesající funkcí toho, jak moc dopředu byl cíl vyhlášen. Podle modelu by též 
měl tento koeficient záviset na ostatních parametrech modelu, jako je sklon Phillipsovy křivky 
apod. Nemusí být tedy korektní v panelové regresi předpokládat, že uvedený koeficient je pro 
všechny země stejný. 

- Na str. 51 je nepřesný výrok „Surprisingly, all parameters included to the Interval Random 
Effects model are significant.“ Veličiny „Inflation volatility“ a „World inflation“ nejsou v této 
regresi statisticky významné. 

- Na str. 52 nedává smysl tvrzení: „Countries with lower price levels converge to countries with 
higher price levels as implied by interest rate parity relationship.“ Zřejmě se má na mysli parita 
kupní síly, nikoli úroková parita. 

- V tabulce 9 má volatilita inflace záporné odhadnuté znaménku. To bych interpretoval tak, že 
vetší volatilita vede překvapivě k užšímu pásmu. V textu je to však interpretováno naopak. 
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