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Please provide your assessment of each of the following four categories. The minimum 
length of the report is 300 words. 
 
 
Contribution 
Posuzovaná magisterská práce se věnuje aktuálnímu a relevatnímu tématu s přímočarými 
doporučeními pro měnověpolitickou praxi. Ve většině makroekonomických modelů používaných pro 
nastavení  parametrů měnové politiky je přitom nastavení přirozené úrokové míry klíčové. I když 
existuje poměrně velký počet studií zkoumajících přirozenou úrokovou míru pro rozvinuté zahraniční 
ekonomiky (USA, Eurozóna), počet studií zkoumajících tento fenomén pro ČR je zatím poměrně 
omezený (i když například v rámci ČNB obdobné studie vznikají, ne všechny však zatím byly 
publikovány).  
 
Posuzovaná magistetrská práce odhaduje přirozenou úrokovou míru na základě aplikace modelu ze 
studie Laubach, Williams (2003), který byl primárně aplikován na data z USA. Studie Laubach, 
Williams (2003) je sice určitým standardem, myslím si ale, že jeho „bezmyšlenkovitá“ aplikace na 
malou otevřenou ekonomiku jako je ČR může přinést zavádějící výsledky.  Autorka sice v závěru 
práce (kapitola 7) správně navrhuje úpravy modelu, aby model lépe reflektoval situaci malé otevřené 
ekonomiky,naznačené rozšíření modelu o kurzovou složku apod. však bohužel není podle mého 
názoru zcela dotažené (pouhé 3 strany). Pokud by toto rozšíření bylo provedeno, byla by jinak 
přínosná magisterská práce ještě přínosnější.  
 
U názvu magisterské práce vnímám určitý „oversell“, když tento název slibuje podrobnou diskusi 
oprávněnosti 2% inflačního cíle. Kapitola 6, která by měla tuto diskusi přinést mi nicméně připadne 
jeko poněkud zkratkovitá a místy možná až nadměrně popisná. V magisterské práci mi rovněž dosti 
chybělo srovnání jejích hlavních výsledků (především odhadnutý růst potenciálního produktu, mezery 
výstupu a odhadnuté přirozené úrokové míry) s obdobnými veličinami odhadnutými jinými metodami. 
Například odhady rovnovážného růstu HDP či mezeru výstupu publikuje pravidelně ČNB ve svých 
Zprávách o inflaci, přičemž  výsledky jsou oproti výsledkům z magisterské práce poměrně výrazně 
odlišné. Diskuse těchto odlišností by přitom byla pro čtenáře zajímavá (například, do jaké míry jsou 
odlišné výsledky dány odlišnou metodologií, nebo tím, že model ignoruje otevřenost ekonomiky?). 
Přitom některé výsledky uvedené v magisterské práci nevypadají zcela intuitivně (například fakt, že 
odhadnutá mezera výstupu nijak nereflektovala recesi ve tvaru „W“, skokovou změnu přirozené 
úrokové míry kolem roku 2009) a nejsou příliš vysvětleny.  
 
Celkově se ale domnívám, že přínos magisterské práce je výrazný, magisterská práce pokrývá nové 
téma a může být poměrně dobrým výchozím bodem pro další diskuse a analýzy rovnovážné reálné 
úrokové míry se silnými implikacemi pro reálnou hospodářskou politiku.  
 
Methods 
 
Jednou z hlavních předností magisterské práce je bezesporu aplikace pokročilých ekonometrických 
metod. Autorka sestavila a oproti původní studii Laubach, Williams (2003) i upravila poměrně složitý 
strukturální model, v rámci kterého odhadla simultánně mezeru výstupu, růst potenciálu a rovnovážné 
úrokové míry s použitím kalmanova filtru a MLE. Celkově nemám až na drobnosti k aplikovaným 
zásadnější připomínky. Práci by nicméně prospěla pečlivější diskuse toho, jaké úrokové sazby vlastně 
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zkoumá a proč. To, že je odhad založen na sazbě 3M PRIBOR je uvedeno dosti pozdě, práce příliš 
nediskutuje, jak se na odhadu projevuje jednak poměrně nízká likvidita mezibankovního trhu, jednak 
fakt, že tyto sazby narazily na nulovou hranici. Není uvedeno, jakým způsobem jsou reálné sazby 
deflovány (ex post podle pozorované inflace, nebo ex ante na základě modelové predikce, nebo na 
základě jejich kombinace), není diskutováno, zda by namísto CPI, která v sobě obsahuje změny 
nepřímých daní (viz například skok inflace pro rok 1993 vyplývající ze zavedení DPH, podobný skok 
v roce1998 a jiné), neměly být sazby deflovány spíše PPI či jiným indexem. V práci se sice používá 
index jádrové inflace, ale není zcela zřejmé, o jaké všechny faktory je inflace očištěna (podle textu na 
str. 17 se zdá, že je očištění provedeno pouze o ceny energetických komodit, o kus dále na str. 18 se 
píše že je index očištěn o ceny potravin; různých indexů „jádrové inflace“ je přitom celá řada). Při 
existenci takovýchto šoků v cenách se přitom bude projevovat i efekt základny (jak si s ním autorka 
poradila?). Chyběla mi diskuse vlivu zavedení kurzového závazku, která se mj. projevila do záporných 
výnosů krátkodobých vládních dluhopisů s dopady do klientských úrokových sazeb. Magisterská práce 
vůbec ignoruje, že použité časové období pokrývá několik typů režimů měnové politiky, několik 
finančních krizí, že v průběhu času docházelo k různě rychlé nominální i reálné konvergenci, různým 
deregulacím, daňovým změnám a podobně,  a že tedy data pravděpodobně obsahují časté 
strukturální zlomy. Jak kupříkladu výsledky ovlivnily extrémně vysoké úrokové sazby z roku 1997? 
Chápu, že provedená metoda asi nemůže dostatečně kvalitně testovat odlišnosti odhadnutých 
koeficientů pro různá období, alespoň zmínka o existenci tohoto problému by ale měla být zahrnuta.    
 
Literature 
Literatura je pokryta v článku dostatečně a velmi solidně, možná bych v souladu s dříve řečeným 
věnoval více prostoru studiím aplikovaným na český případ respektive srovnání s jinými odhady 
relevantních veličin.  
 
Manuscript form 
Celkově se mi posuzovaná magisterská práce celkem líbila, krom výše uvedených bodů mi ale někdy 
připadnul popis modelu místy jako ne zcela přehledný.  Jak jsme již uvedl, není vždy zcela jasné, 
s jakými veličinami autorka konkrétně pracuje, resp. se to čtenář dozvídá dosti pozdě. Úroková míra je 
někde označována jako i (rovnice dole na str. 14), někde jako r. Popis modelu na straně 16-17 je dosti 
zkratkovitý, nepopisuje dostatečně všechny veličiny, nejsou úplně podrobně diskutovány konkrétní 
funkční formy jednotlivých rovnic. Některé z argumentů spojených s volbou paramentrů modelu 
(například volba počtu zpoždění v IS křivce, či zdůvodnění nezahrnutí cen energií „z důvodu 
jednoduchosti“) mi připadnuly nedotažené, často se objevovala argumentace typu „volíme tento počet 
zpoždění, protože stejný používají Laubach a  a Williams“, přičemž se ignoroval fakt, že transmise 
v malé otevřené ekonomice bude pravděpodobně oproti původní studii zásadně odlišná. Proč je na 
úvod metody použit jednoduchý lineární trend (str. 19 nahoře), a ne třeba HP filtr? Jak jsme již uvedl, 
některé části práce (kapitola 6 diskutující dopady do inflačního cílení, obecný popis Kalmanova filtru 
v kapitole 4.6 či popis MLE v kapitole 4.7) mi připadnuly jako ne zcela přínosné a zbytečně moc 
popisné.  Naproti tomu popis výsledků by mohl být mnohem obsáhlejší. Příliš se mi také nelíbil úvod 
práce, ze kterého není na první pohled zcela zřejmé, co vlastně práce bude zkoumat. 
 
Celkově navrhuji magisterskou práci ohondotit známkou „výborně“ a to především díky jejímu 
významnému přínosu k relevantnímu tématu a aplikaci pokročilých analytických metod. Výše uvedené 
připomínky  sice naznačují na některé nedostatky, které by bylo nutné odstranit při případné další 
publikaci a které kvalitu práce částečně snižují, nevnímám je ale za „naprosto zásadní připomínky“. 
Možná škoda, že autorka některé věci nedotáhla. 
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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. 
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