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

Bakalářská práce se věnuje tématu z oblasti měnové politiky, konkrétně porovnání reakcí a opatření 
ECB a FEDu v průběhu let 2007 - 2009, v období tzv. finanční krize.

První část práce popisuje měnovou politiku obecně. Druhá část práce se věnuje uspořádání, struktuře 
a měnovým nástrojům a cílům zvlášť pro ECB a pro FED. Třetí část bakalářské práce je stěžejní a 
pojednává o jednotlivých opatřeních, které tyto dvě banky zaváděly v průběhu finanční krize. 

Autorka se úkolu, dle mého názoru, zhostila velmi úspěšně. Práce je logicky strukturována, autorka 
ukázala orientaci v tématu a znalost literatury pro danou problematiku. Cíl práce porovnat opatření 
ECB a FEDu byl splněn, problematika je velmi srozumitelně a jasně vysvětlena.

Na konci práce autorka dochází k závěru, že opatření z let 2007- 2009 byla úspěšná:

"Celkově bych shrnula, že hodnotím postup obou bank v době finanční krize 2007-2009 kladně. I když 
se nedařilo dodržovat určené cíle monetární politiky, nevychylovaly se ze svých hodnot výrazně. 
Během období finanční krize bylo důležité znovu obnovit funkci finančních trhů, což se jak v 
eurozóně, tak v USA podařilo."

Otázka k obhajobě zní, jak autorka osobně vidí situaci v následujících deseti letech. Čeká Evropu a 
Ameriku spíše scénář "ztracené dekády Japonska" (boj s deflací, vysoké zadlužení, malý nebo 
záporný růst HDP) nebo by spíše mohlo dojít k vysoké inflaci nebo k nějakým jiným scénářům, 
případně z jakých důvodů?
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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
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