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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  
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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   
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Posouzeno s výhradami  
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).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1) Objasněte tvrzení, že hospodářský cyklus, a tím pádem i fáze poklesu, má původ někde hluboko 
ve svobodě tržní ekonomie.“ (str. 25) 
2) Konkretizujte „celosvětový význam“ FEDu a ECB. 
3) V závěru (na str. 79) pokládáte otázku, jak rychle se podaří rostoucí inflaci dostat pod kontrolu a 
nakolik bylo možné takové situaci předejít. Diskutujte druhou část této otázky - nakolik bylo možné 
takové situaci předejít. 
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Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi monetární politiky při řešení negativního 
externího šoku. Zde je potřeba konstatovat, že název DP je poněkud zavádějící, neboť práce se 
limitům (tedy omezeným možnostem působnosti) monetární politiky prakticky nevěnuje. Práce 
s teoretickou literaturou je spíše průměrná, vyskytuje se časté použití učebnic, teoretická část 
působí nesourodě a zkratkovitě, kdy některá tvrzení by vyžadovala hlubší posouzení, např. na 
straně 25. se diplomant odvolává na Rothbarda (2009), který uvádí, že „že jediným bodem, na 
kterém se ekonomické školy shodnou, je názor, se kterým přišel už Marx, a to, že hospodářský 
cyklus a tím pádem i fáze poklesu, má původ někde hluboko ve svobodě tržní ekonomie.“ Není 
však jasný kontext, proč diplomant zrovna vybral tuto pasáž – viz moje otázka. Další výtka se týká 
slabé metodiky, práce má spíše popisný charakter, možnosti a limity MP nebyly v praktické části 
dostatečně prodiskutovány, chybí skutečné zhodnocení použitých nástrojů na reálných datech. 
Výběr centrálních bank není řádně zdůvodněn – viz moje další otázka.   
Přes uvedené výtky lze nicméně konstatovat, že cíl práce byl naplněn. Formální úprava a jazyková 
úroveň splňuje nároky diplomové práce.  Práci doporučuji k obhajobě.  
 


