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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   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
Prečo práca nepoužila data, například o úveroch domácností, dostupné v Statistical Data Warehouse 
Európskej Centrálnej banky (ECB)?  
Vysvetlite „únik likvidity v bankovním sektore“ (s. 71)? Aký vplyv má obmedzenie takéhoto úniku? 
Práca na viacerých miestach spomína neistotu. Aké existujú metódy pre analytickú prácu s týmto 
princípom? 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  velmi dobře               
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Celková charakteristika diplomovej práce: elektronická verzia, rozsah 86 strán bez príloh. 
Obtiažnosť témy: náročná.  
Získanie potrebných informácií k riešeniu: náročné. 
Úroveň spracovania diplomvej práce: popisná, tabulky sú zvládnuté, grafy majú nepresnosti. 
Napríklad: obrázok 7 prezentuje graf s osami, ktoré majú mať označený počiatok. Nie je zrejmé, kde 
sa nachádzajú označené hodnoty. 
 
Prednosti práce: Cieľom práce bolo zhodnotiť možnost monetárnej politiky na zmiernenie 
ekonomického poklesu spôsobeného negatívnym externým šokom a zistiť ako daná CB ovplyvnila 
dopad pandemie v danej krajine. Čiastkovým cieľom je zhodnotiť úlohu ČNB a jej možnosti na 
zmiernenie ekonomických dopadov pandemie Covid-19 v ČR. Kladne hodnotím kapitolu 7 a tabulku 
7. 
 
Nedostatky práce: Prečo práca nepoužila data, napríklad o úveroch domácností, dostupné v Statistical 
Data Warehouse Európskej Centrálnej banky (ECB)? Bolo by to vhodné, ak sa spomína opatrenie 
ECB vo forme dlhodobých refinančních operácii, tj. Targeted longer-term refinancing operations – 
(TLTRO).¨ 
 
Vzhľadom na náročnosť zvolenej témy je práca vyhovujúca. Je zrejmé, že sa potenciál práce úplne 
nevyužil. Doporučujem k obhajobe. 
 


