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

 
Autorka si v práci za hlavní cíl stanovila shrnout existující práce předkládající nejrůznější faktory stojící 
za rozdílem mezi skutečnou a vnímanou inflací a především empiricky potvrdit jejich existenci a 
odhadnout sílu jejich vlivu. Převážná většina existujících prací je totiž teoretická. 
  
První část práce tak obsahuje velmi pěkně strukturované shrnutí existujících znalostí v dané oblasti. 
Je psána velmi čtivě a nesnaží se čtenáře zahrnout zbytečně podrobným popisem jednotlivých děl.  
 
V druhé půli práce pak autorka přistupuje k samotné analýze inflační mezery, tedy rozdílu mezi 
skutečnou měřenou inflací a vnímanou inflací. Kromě běžně dostupných dat získala i dataset o 
informovanosti o euru, která byla zjišťována v rámci průzkumů tzv. Flash Eurobarometry. To jí 
umožnilo otestovat (a v určitých případech i potvrdit) hypotézu, že míra informovanosti má signifikantní 
vliv na velikost inflační mezery. Vliv jednotlivých faktorů testovala jak na mezeru spočítanou pro 
jednotlivé země přes všechny respondenty, tak zvlášť pro muže a ženy, či různé věkové skupiny. 
V této souvislosti je trochu škoda, že se nepokusila výsledky více okomentovat ve stylu „u mladých 
žen má na velikost mezery větší vliv růst cen potravin než u skupiny starých mužů; možná vysvětlení 
jsou …“. Interpretace výsledků je tak často ponechána na fantazii samotného čtenáře. 
 
I přes tento drobný nedostatek jde dle mého názoru o práci velmi kvalitní, autorka prokázala jak 
schopnost pracovat s literaturou, tak schopnost používat vhodné ekonometrické nástroje k empirické 
analýze. Na základě zjištění pak autorka krátce diskutuje i možný budoucí vývoj při příjímání eura 
v ČR. 
 
Ačkoliv byla celá řada mých připomínek a otázek zodpovězena či zapracována již během procesu 
psaní práce, měl bych na autorku dvě otázky: 
 

1. Mohla by na základě odhadnutých parametrů spočítat, jak silný je vliv zkoumaných faktorů na 
inflační mezeru? Například o kolik by klesla inflační mezera v nějaké zemi (v %), pokud by její 
občané byli o 10 % lépe informováni? 

2. U různých specifikací modelu vychází velmi odlišné R
2
. Například na s. 38 je R

2
 při odhadu 

přes všechna pozorování 24 %, zatímco při použití jen těch pozorování, kdy daná země 
používala euro jako platidlo, padlo na necelých 5 %. Znamená to, že skutečnost, že země 
platí eurem (první specifikace, kdy je placení eurem jedna z vysvětlujících proměnných) 
dokáže vysvětlit tak velkou část dat? Neměl by ale v druhém případě (jen pozorování, kdy 
země platí eurem, tedy tato vysvětlující proměnná chybí) tento vliv přejít do konstanty? 
Napadá autorku nějaké vysvětlení? 
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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 

 


