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Cílem diplomové práce je určení míry nezávislosti vybraných 
centrálních bank a ověření hypotézy, že s růstem nezávislosti 
centrální banky klesá míra inflace v dané ekonomice. 
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kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce x    
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adekvátnost použitých metod x      
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stylistická úroveň x     
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Jako vedoucí práce oceňuji diplomantův přístup k vypracování práce – zejména jeho aktivitu, věcnost 
ve vyjadřování, přehled v dané problematice a smysluplné konzultace. Výstup práce je jednak 
kvalitním podkladem do další diskuse o vhodné míře nezávislosti centrálních bank a její roli v tržní 
ekonomice a jednak výborným výukovým materiálem do budoucna. 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jak vnímáte, na základě Vámi vypočítaných vztahů nezávislosti centrální banky a míry inflace, 
dřívější snahy o snížení míry nezávislosti České národní banky? 

2. Ovlivňují v současném globalizovaném finančním světě centrální banky finanční trhy nebo 
naopak spíše reagují na to, co se na finančních trzích děje? 



Práce je doporučena k obhajobě. 
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