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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Bakalářská práce se zabývá zajímavým tématem, a to porovnání a hodnocení reakcí dvou 
nejvýznamnějších centrálních bank (ECB a FED) na finanční krizi. Studentka se v práci detailně 
orientuje na monetární politiku zmíněných centrálních autorit. Kromě klasických nástrojů monetární 
politiky, studentka popisuje také nástroje nekonvenční (např. kvantitativní uvolňování). 
 
 
Téma práce je dnes poměrně nové. Z tohoto důvodu autorka v textu také uvádí, že „neměla 
k dispozici žádné studie, které by empiricky hodnotily zavedená opatření vzhledem k plnění cílů 
monetární politiky“ (str. 37). Nicméně dnes existuje několik komparativních studií, které se pokouší 
hodnotit účinnost všech reakcí ECB a FED (nejen monetární politiky). Stručný přehled hodnocení již 
publikované literatury by pomohl práci jednoznačně vymezit se vůči již publikovaným výsledkům. 
 
 
Práce nabízí detailní popis úvodních kapitol (zejména nástroje monetární politiky, fungování ECB a 
FED). Bohužel, však v práci chybí jasně definovaná přístup k hodnocení úspěšnosti politik.  Celkově 
autorka hodnotí postup obou centrálních bank kladně. Vzhledem k tomuto závěru bych ráda požádala 
autorku, aby se v rámci své obhajoby krátce vyjádřila k několika otázkám: 
 
1. Mezi klasickými nástroji monetární politiky FED se zmiňuje také využití diskontního okénka, které 

je mezi bankami často označované jako „discount window stigma“ – tzn. banky využívající tento 
nástroj mohou často být vnímaný jako banky, které se potýkají s problémy s likviditou. Do jaké 
míry vnímáte tento nástroj jako úspěšný? V případě, že úspěšný opravdu byl, bylo nezbytné 
zahájit nestandardní nástroj Term Auction Facility (TAF)? 

2. Vzhledem k tomu, že obě centrální banky přešli v době krize k nekonvenčním nástrojům, do jaké 
míry hodnotíte standartní nástroje monetární politiky jako úspěšné?  

3. Lze vyvodit „lessons learnt“ z reakcí ECB a FED pro monetární politiku do budoucna?    
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Manuscript Form         (max. 20 points) 16 
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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 

 


