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1.

OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Filip Hornát se ve své bakalářské práci vělru.ie monetární politice Federálnílio rezervního systému,
zejména v období tzv. "Velké inflace'', ohrarričeného lety 1965 a 1982. Filip si v úvodu si klade
otázku, do jaké Iníry rnělo sledované období na současný FED vliv. S rostoucí inflací a

nezaměstnaností, v kombinaci se zménami ceny ropy a monetární expanzí, se v průběhu 70. let FED

fundamentálně pronrěnil. Cílern Filipova výzkumu bylo potvrdií tezi, že základni cíle a přístupy
transformovaného FEDr"r přetrvávaj í dodnes.
Práce sledovala vývoj monetární poliriky FEDu za působeníčfyř šéfůrady gttvernérů: Willianra M.
Martina, Arthura Bunlse, G. Williama Millera a Paula Volckera. Její autor došel k závěru. že období
"Velké ilrflace" tnělo zcela zásdaní vlil, na proměnu furrgování celé instituce. přičemž z těcltto zrněn
žije FED dodnes (např. schopnost udržerrístabilní cenor,é lrladiny a efektivního inf'lačníhocílování v
průběhu kvantitativrrího uvolňování nebo lepšíkomunikace své monetární poiitiky).

2. VĚCNB ZPRACOVÁNÍ

(náročnost, tvůrčípřístup, argumentace, logická struktura,
teoretické a metodologické ukoťvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost přílo}r apod.):

Práce je logicky a přehledně strtlkturovaná. V úvodu si Filip stanovil jasně definovaou hypotézrr,
kterou po pečiivéanalýze monetární politiky v průběhu sledovaného období dokázal potvrdit. Své

závěry podpoi'il věrohodnými argumenty. K sepsání bakalářské práce využil dostatečný počet
re|evantníclr zdro.iů, jejichž spolelrlivost v úvodu kritickv zhodnotil. Práci doplňtrjí vhodrrě zvolené
přílohy.

3.

FORMÁLNi A JÁ.ZYKOVB ZPnaCOVÁXÍ fiazykový projev, správnost citace
literaturlr, graíická úprava, ťorrnální náležitosti práce apod.):

a odkazů na

Bakalářská práce splňuje všechny fonnáiní náležitosti, po stylistické a jazykové stránce je naprosto v
pořádku, včetně poznárnkového aparátu a seznamu literatury.

4.

STRUČNÝ rcOiUnXr'ÁŘ HOuRiOTIlELE (celkový dojern z trakalářské práce, silné a slabé
stránky, originalita rnyšlenek, narrlnění cíle apod.):

Práci hodnotím jedrroznačně pozitivně. Filip předložil kvalitně a vyvážené zpracovanou lristorickou
analýzu ekonomických lěnolnénů,které dnes, v loce 20l6, právě sledujeme. Jeiro závěry jsou

věrohodrre. přesvédčivea,lostateóné podiožer,é,

5. OTAZKY A PRIPOMINKY DOPORUCENE K BLIZSIMU VYSVETLENI
OBHAJOBĚ 6ed"a až tři):

a) Které dalšíekonomické fenomény (po roce l982) měly zcela zásadní

politiku FEDu?

6.

PRI

vliv na současnou monetární

DoPoRučnNÍ/ NEDoPonučBNÍK oBHAJonĚ,{ N,q,vRIIovANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

Předložená práce Filipa Hornáta splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci, bez výhrad
proto doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně,

Datum:

|

.l,

7ú tt,

podpis:

ji

lL

t

Pozn.: Hodnocení pište k jedrc.t,ivýrn bcdůril, pollud nepíšete v textovém editoru, použijte při rredostatku místa zadní stranu
nebo přiložený iist. r/ hod:locení práce se pokuste odděiit tyiejí nedostatky, kteréjsou, podle vašeho mínění. obhajobou
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury). od těch věcí, které student můžedobrou obhajobou
napravit: poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečnéznámky.

