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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku vlivu centrálních bank 
na ekonomiku. Centrální banky ve světě obecně svůj vliv na ekonomiky jednotlivých států 
zvyšují, s čímž roste i aktuálnost autorem zvoleného tématu. Téma diplomové práce je tedy 
aktuální.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody

Autorem vybrané  téma kladlo  vysoké požadavky na znalosti  makroekonomie,  které  se 
autor snaží provazovat s  rozhodováním jednotlivce v reálném světě.  Dostupnost zdrojů 
k dané  problematice  je  dobrá,  a  to  v  české  i  zahraniční  literatuře.  Z použitých  metod 
dominuje v práci metoda deskripce a analýzy.

Formální a systematické členění práce

Předložená  práce  je  přehledně  a  průběžně  rozčleněna  do  úvodu,  3  kapitol  samotné 
diplomové práce,  závěru,  seznamu použitých zdrojů a  abstraktu  v českém a anglickém 
jazyce. Autor kapitoly dále systematicky dělí 7 podkapitol, které následně dále rozčleňuje. 
Systematické  členění  práce  je  z  hlediska  jejího  obsahu  na  velmi  dobré  úrovni  a  je 
přehledné.

Vyjádření k práci

Autor svou prací sice prokázal znalost problematiky centrálních bank a své teze podpořil 
obšírnými, až ekonomicky – filosofickými úvahami a teoriemi. Autor si jako cíl své práce 
vytyčil:  „poukázat  na  selhání  státu  v  roli  centrálního  plánovače  v  měnové  oblasti.“ 
Tohoto cíle  se  autor  držel  a  práce  se  tak  místy  stávala  spíše  deskriptivní  kritikou 
současného  stavu,  avšak  bez  navržení  určitých  možných  východisek  či  konkrétnějších 
teoretických řešení současné praxe. 

Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce uvedený v jejím úvodu byl splněn.
Samostatnost  při  zpracování 
tématu  včetně  zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství

Autor  při  zpracování  zvoleného  tématu  prokázal 
schopnost  samostatné  práce,  a  to  jak  pokud  jde 
o zdroje domácí, tak zahraniční.  

Logická stavba práce Logickou stavbu práce lze hodnotit jako zdařilou.
Práce  se  zdroji  (využití 
cizojazyčných  zdrojů)  včetně 
citací

Autor  využil  značné  množství  domácích 
i zahraničních zdrojů, na které průběžné odkazoval. 
Celkový počet poznámek pod čarou je 142.

Hloubka  provedené  analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Autor  téma  zvolené  v  názvu  diplomové  práce 
zpracoval  co  do  podrobnosti  způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu.

Úprava  práce  (text,  grafy, 
tabulky)

Práce  má  dobrou  grafickou  úroveň  s drobnými 
připomínkami v bodě šest.

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a  stylistická úroveň je  adekvátní  pracím 
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tohoto druhu.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Autor  nedodržuje  pevné  mezery  na  koncích  řádků  (průběžně).  V práci  se  místy  vyskytují 
překlepy (str. 8, 11, 48, 54, 63). Forma poznámek pod čarou neodpovídá citačním normám. Autor 
využívá zkratky, avšak bez jejich uvedení a bez jejich seznamu (Fed, ČNB).

Otázky k     obhajobě

Jaká východiska autor, v návaznosti na závěr své práce, nachází pro řešení současné situace? 

Jaké  konkrétní  dopady  a  s tím  související  rizika  by  opatření  dle  předchozí  otázky  měly 
na fungování finančního trhu? 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Závěrem  lze  konstatovat,  že  předložená 
diplomová  práce,  jak  po  stránce  obsahové, 
tak i formální,  splňuje  požadavky  kladené  na 
práce  tohoto  druhu,  a  proto  doporučuji  její 
přijetí k ústní obhajobě.
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