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Věc: posouzení diplomové práce oponentem diplomové práce 
 
 
Diplomant:      Zlatý Petr  
Název diplomové práce:    Komparace měnových politik vybraných centrálních 

bank 
Rozsah diplomové práce:  52 stran psaného textu (bez příloh) 
Datum odevzdání práce:  27.6.2013  
Datum vyhotovení práce:  26.6.2013 
 
 
 Jedním z hlavních cílů diplomanta bylo podle jeho slov „podrobně zpracovat 
analýzu monetárních politik několika vybraných centrálních bank a následně porovnat 
úspěšnost a efektivitu provádění jednotlivých opatření, poskytnout tak hlubší vhled do 
předmětné problematiky a nabídnout širší pohled na její podstatu a smysl“. 
 

Dá se s výhradou říci, že diplomant podle mne tento cíl v podstatě splnil. Práci 
strukturoval tak, že v úvodu nastínil postavení centrálních bank, následně pak 
identifikoval i cíle a mechanismus měnové politiky, včetně nástrojů měnové politiky a 
popis teoretických modelů měnové politiky. Závěrečné pasáže pak věnoval provádění 
monetární politiky v praxi jednotlivých centrálních bank.  Má výhrada se týká zejména 
faktu, že vlastní komparace – uvedená jak v názvu práce, tak uváděná jako cíl práce, je 
v práci obsažená vlastně jen v samém závěru. Dále by se dalo polemizovat například nad 
obsahem názvu kapitoly „Legislativní úprava ČNB“ a obsahem kapitoly samé, či nad 
možností pojetí popisu nástrojů centrální banky například u České národní banky, která 
člení své nástroje mírně odlišně. 

 
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci, 

abstrakci, indukci, syntézu i analýzu. Z hlediska koncepce textu má diplomová práce 
požadovanou strukturu a úroveň.  

 
Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled zkoumané 

problematiky. Svým rozsahem – 52 normostran psaného textu – diplomová práce splňuje 
normovaný minimální rozsah.  
 
 Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako 
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Autor využil dostatečně i dostupnou 
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literaturu (jak českou, tak i cizojazyčnou). Citace jsou provedeny na požadované úrovni a 
pouze výjimečně nebyl uveden odkaz na konkrétní stránku citovaného díla.   

 
 
Otázka k zodpovězení:   
Co to jsou tzv. automatické facility? 

 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na vhodné grafické úrovni, i po stránce obsahové, 
doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci jako velmi dobrou. 
 
  

V Praze dne 28. srpna 2013  
                                                          

                 …………….…………………………………… 
                   JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 
 


