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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti měnové politiky. 

Zvolené téma je aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z čestného prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, čtyř 

meritorních kapitol, členěných na podkapitoly (které jsou případně ještě dále členěny), závěru, 

seznamu zkratek, seznamu použité literatury (zahrnující i další zdroje), abstraktu v češtině a angličtině 

a klíčových slov v češtině a v angličtině (vč. názvu práce v angličtině). 

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny požadované 

formální složky a náležitosti. Míru citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je 

provedena v práci, lze považovat za dostačující. Ne vždy však jsou zdroje jednoznačně identifikovány 

– např. u poznámek pod čarou č. 57 a 59 nejsou uvedeny strany, na které diplomant odkazuje. 

Citování mělo být provedeno soustavněji – citace chybějí např. u děl autorů jako John Locke a Charles 

Montesquieu (s. 11). 

Diplomová práce zahrnuje následující oblasti: postavení centrálních bank (kap. 1 a 2), cíle a 

mechanismus měnové politiky (kap. 3.1 a 3.3), nástroje měnové politiky (kap. 3.2 a 3.4), popis 

teoretických modelů měnové politiky (kap. 4.1 a 4.2) a provádění monetární politiky v praxi 

jednotlivými centrálními bankami (kap. 4.3, 4.4 a 4.5). 

Práci lze vytknout její přílišný záběr, když se zabývá nad rámec tématu charakteristikou 

centrálních bank a jejich postavením (kap. 1, 2, ale i část 4.3, 4.4 a 4.5), dále pak její přílišnou 

popisnost, což se týká zejména popisu jednotlivých modelů (kap. 4.1 a 4.2). Samotnému tématu práce, 

tj. cílům a nástrojům měnové politiky, se věnuje pouze relativně malá část práce. V práci tak chybí 

například přehledné a systematické srovnání cílů jednotlivých centrálních bank, případně srovnání 

jejich nezávislosti, a následně komparace nástrojů měnové politiky jednotlivých centrálních bank.  

Diplomanta lze naopak ocenit za zpracování nových nástrojů měnové politiky, jako je zejména 

tzv. kvantitativní uvolňování (s. 25-28, s. 48-49). Uváděné hodnoty hlavní sazby ECB (s. 48) však 

neodpovídají realitě, viz: http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html 

V souvislosti s výše uvedeným pokládám diplomantovi pro diskusi při obhajobě tyto otázky: 

1. Jak se liší cíle jednotlivých centrálních bank? 

2. Jaké používají jednotlivé centrální banky nástroje měnové politiky? 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit známkou velmi 

dobře. 

 

V Praze dne 27. srpna 2013 

Mgr. Ing. Aleš Borkovec 

vedoucí diplomové práce 
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