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Práce se skládá ze tří částí: první shrnuje teorie reálného měnového kurzu, druhá uvádí některé přístupy
pro určení odchylky od reálného rovnovážného měnového kurzu a třetí analyzuje vztah mezi úrovní konkurence
a reálným měnovým kurzem.
K práci jako diplomové práci mám tři poznámky:
1. Rovnice 2 je ch ybná, a z toho plynou některé nekonzistence v dalším textu. Obvyklá je samozřejmě rovnice
31.
2. Je dobré dodržovat to , že je vysvětleno veškeré značení používané v rovnicích. Čili Q není q (rovnice 2), na
str. 20 není vysvětleno s a mohl bych uvést i další příklady. Z kontextu sice poznám, o co jde, ale je to určitá
vada na kráse.
3. Autorka zřejmě využila výsledky kolektivního výzkumu, z práce není jasné, jaký je její podíl.
Vysoce zajímaváje kapitola pátá , dovolím si zde některé poznámky a otázky:
1. Na str. 44 by mně byla bližší interpretace, že změna měnového kurzu změní "mark-up", nikoliv mezní
náklady.
2. Jak se dostalo p a ptn) do rovnice (39)?
3. Na str. 53 je v ětar'The aggregated PTM indicates the size of misalignement of real exchange rate from its
equilibrium." To je jasné, že indikuje, ale jak? Co je vlastně tady equilibrium?
4. Kapitola 5.8.1 je zvláštně postavena. Odpíchneme se od Balassa - Samuelsonova efektu, po třech stránkách
odvozování pak využijeme toho, že je tento efekt v ČR zanedbatelný a výsledkem je to, že je jedno, jestli
používáme Pl'I či CPI.
Autorka se zřejmě zabývá problematikou déle a hlouběji. Práce splňuje standardy kladené na lES na
magisterské diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit výborně.
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