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Stručné zhodnocení práce:
Předkládaná diplomová práce se zabývá aktuálním tématem, neboť vztah nezávislosti
centrální banky (a míry inflace) je často diskutován při probíhající krizi Eurozóny.
Autor vytvořil vlastní indexu nezávislosti centrální banky, což je vysoká přidaná
hodnota jeho práce.
Připomínky a otázky oponenta k obhajobě:
1. Jak se autor dívá na (ne)závislost ECB a jejího nákupu řeckých dluhopisů do
svého portfolia?
2. Jaký je autorův názor na unikátní způsob jmenování členů bankovní rady ČNB
Prezidentem ČR? Lze konstatovat, že takto jmenovaní členové jsou opravdu
nezávislí?
Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte):
Navržený klasifikační stupeň:
výborně
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a

Oponent diplomové práce:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Institut ekonomických studií, FSV UK & Fakulta financí a účetnictví, VŠE
18. května 2011

