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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Predložená  práca  skúma  niekoľko  faktorov,  ktoré  prispievajú  k  rozdielom  medzi  skutočnou  a 
vnímanou  infláciou.  V  prvých  častiach  autorka  predstavuje  najmä  prehľad  týchto  faktorov,  ktoré 
ovplyvňujú vnímanú infláciu, pričom sa koncentruje najmä na zmeny vnímanej inflácie pri zavádzaní  
eura. Časť 2 je nevhodne umiestnená ešte pred prehľad literatúry s množstvom údajov bez grafického 
a tabuľkového podloženia. Prehľad literatúry s dôvodmi pre rozdiely vo vnímanej a meranej inflácii je v  
časti 3 komplexný a vyčerpávajúci, avšak v určitých miestach nepresne zasadený do kontextu, kedy 
nie je jasné, o ktorú vlnu zavádzania eura ide. Napríklad na str. 19 „tři základní chyby autorit...“. 

V  časti  4  je  čiastočne  opísaný  prípad  zavádzania  eura  na  Slovensku,  časti  5  a  6  sa  venujú 
medologickým otázkam merania vnímanej inflácie a opisu použitých dát. V časti 7 autorka prevádza 
niekoľko regresných modelov, kde sa snaží vysvetliť  rozdiel medzi vnímanou a meranou infláciou. 
Zvolené  dáta  a  metodológiu  možno  považovať  sa  uspokojivé,  prinášajúce  viacero  zaujímavých 
záverov.  Väčšia  pozornosť  implikáciám  výsledkov  regresií  by  bola  žiaduca,  autorka  sa  často 
obmedzuje na deskriptívny popis výsledkov. 

Za najväčší nedostatok tejto práce možno považovať prácu s grafmi a tabuľkami, ktoré sa v častiach 3 
až 6 uvádzajú  len v  odkazoch na jednotlivé  prílohy na konci  práce,  pričom pre vnímanie textu  a 
obsahu si vyžadujú ich priame zakomponovanie do textu. V častiach 7 a ďalej sú pritom už priamo 
umiestnené v texte, čo spôsobuje istú nekoncepčnosť formálnej stránky textu. 

Celkovo  možno  prácu  považovať  za  uspokojivú,  prinášajúcu  komplexný  pohľad  na  problematiku 
vnímanej inflácie s praktickými implikáciami v praxi. 

Navrhovaná otázka pri obhajobe:

Možno v súčasnosti považovať opatrenia na zníženie rozdielu medzi vnímanou a skutočnou infláciou  
v novopristupujúcich krajinách do EMU za dostatočné? 
 
V prípade úspešnej obhajoby, odborúčam známku “výborně” (excellent, 1).
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Literature                     (max. 20 points) 18

Methods                      (max. 30 points) 28

Contribution                 (max. 30 points) 25

Manuscript Form         (max. 20 points) 12

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 83
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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


