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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta:  Bc. Vít Čermák 
Název diplomové práce:  Dopad kurzových změn CZK na ekonomické výsledky 
vybraného českého exportního podniku 
 
Cíl práce:  
Analyzovat dopady změny kurzu CZK na ekonomické výsledky českého exportního podniku ROBIN-
BABY, s.r.o. od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, především s důrazem 
na období mezi roky 2013 a 2017, kdy se Česká národní banka zavázala k jednostrannému 
kurzovému závazku 27 CZK/EUR, který udržovala pomocí devizových intervencí. 
 
Jméno vedoucího diplomové práce:  prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  
Splnění cíle práce   x   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   
Hloubka provedené analýzy x    
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   
Formulování vlastních názorů diplomantem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce  x   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
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Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Předložená diplomová práce Bc. Víta Čermáka se adekvátně zaměřuje na problematiku studovaného 
studijního programu. Název práce odpovídá jejímu obsahu. Diplomant vychází z velkoryse 
zpracovaného teoretického zázemí. V rámci něho charakterizuje podstatné momenty ekonomického 
fenoménu měnový kurz a rozebírá měnovou politiku ČNB. Zvláštní pozornost věnuje kurzovému 
závazku ČNB a jeho dopadům na ekonomiku České republiky. Pečlivě zpracované teoretické zázemí 
zúročuje ve třetí kapitole diplomové práce analýzou dopadu změn devizových kurzů na ekonomické 
výsledky konkrétního exportního podniku ROBIN-BABY, s.r.o. 
Cíle práce byly splněny použitím adekvátních metod. I po formální a jazykové stránce odpovídá 
standardům diplomových prací. Diplomant prokázal schopnost pracovat s literaturou, vč. literatury 
zahraniční.  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
Uveďte podrobněji než v textu diplomové práce pro a proti nahrazení české koruny eurem 
v současnosti. 
Dochází k nějakému názorovému posunu odborné veřejnosti v této oblasti? Jestliže ano, pak uveďte 
k jakému a proč. 
 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    velmi dobře             
 
 
Datum:  19. 1. 2020 
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 Podpis vedoucího diplomové práce 


