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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Měnově-politické režimy ČNB 
Jméno autora: Jakub Zamazal 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: MÚVS 
Oponent práce: Ing. Petr Makovský, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Institut ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracování práce mohlo sledovat nejen velmi analytickou metodu především za pomoci analýzy časových 
řad, stejně tak se diplomant mohl zabývat makroekonomickou analýzou měnově finančních institucí 

 
Splnění zadání nesplněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání nebylo splněno, není odpovězeno na žádné položené otázky, navíc neexistuje empirická část, na základě které by 
se dalo na něco odpovědět. 

 
Zvolený postup řešení nesprávný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
dtto 

 
Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Kromě několik úvodních stran, které jsou čtivé a věcně správně je úroveň práce absolutně neuspokojivá. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Ke konci práce nejsou zkontrolovány vzorce (chybí mocnitel či index), navíc mocnina je v symbolice excelu, tedy značena 
stříškou, což do normálního jazyka opravdu nepatří. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Seznam zdrojů není úplný (chybí citované zprávy o inflaci a jiné). Navíc práce má podle systému theses.cz 
63% shodu, dá se označit za plagiát. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Viz. následující strana 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
 
Diplomant Jakub Zamazal předložil práci, která jednoznačně nemůže uspět u jakékoliv obhajoby (viz předchozí 
komentáře). Nicméně pro úspěšné přepracování navrhují diplomatovi se intenzivně zabývat empirickou částí, 
dopracovat abstrakt, promyslet výzkumné otázky, kterých se nabízí velmi mnoho. Pokud zmíněné 
propracovaně prováže, může jít o velmi kvalitní práci. Velmi doporučuji, aby diplomant dostudoval a zapojil 
teorii tzv. „ Nové Keynesiánké Phillipsovy křivky“. Bylo by dobré otestovat, zda mezera v produktu, minulá 
inflace a očekávání signifikantně ovlivňují aktuální inflaci. Jinými slovy, zda residuální složka je i.i.d.  
Dále je potřeba se rozepsat o empiricky stylizovaném faktu o asymetriích v modelu inflačního cílování po roce 
2008. Taková situace podporuje použití kvantitativního uvolňování, ale nejen to, také forward guidance a 
dalších nástrojů centrálních bank rozvinutých zemích.  
Pokud i současná nákladová inflace bude řešena centrálními bankami za cenu vysokých nákladů v podobě 
ušlého hospodářského růstu a nezaměstnanosti, a hlavně nedojde k velmi rychlé stabilizaci do podoby velmi 
malé míry meziroční inflace, pak systém inflačního cílování platí pouze pro poptávkové šoky a to pouze 
v konjunktuře. Bavme se tedy dále, zda v jiných situacích nebude lepší monetaristicky cílovat peněžní zásobu 
v jiných stavech světa (M.Friedman, V.Klaus).     
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