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__________________________________________________________________________________ 

 Monetární politika je tradičně předmětem bakalářských prací. Aktuálnost tématu v aplikaci 

na současné období je velmi vysoká. Zpracování tématu lze tedy jen přivítat, byť není jasné co je, kdy 

začala a kdy skončila "globální" finanční krize. 

 Obsah práce splňuje zadání bakalářské práce. Hlavní cíl předložené bakalářské práce není z 

použitých formulací zřejmý. Podle textu v "Úvodu" chce autorka "teoreticky vymezit danou 

problematiku" a následně "zanalyzovat měnové politiky konkrétních vybraných bank, a to v období 

od roku 2007 až po současnost, tedy v období hluboce ovlivněném globální finanční krizí". Formulace 

tak spíše naznačuje postup a nikoliv cíl. Co je cílem "zanalyzování" a proč chybí po provedené analýze 

syntéza, autorka neuvádí. Podle formulace použité v "Závěru" pak bylo cílem "objasnit problematiku 

monetární politiky. Zejména pak zjistit, jak vybrané centrální banky zareagovaly na globální finanční 

krizi". Posouzení splnění cíle bakalářské práce je tak poněkud problematické. Z rozboru textu kapitoly 

třetí a čtvrté je možno vyvodit závěr, že autorka jejich zpracováním cíl bakalářské práce splnila. 

 Struktura práce kopíruje zadání. Druhá kapitola, nazvaná Teoretická východiska monetární 

politiky, je částečně vzájemně provázána s kapitolou třetí a čtvrtou. Proporce jednotlivých kapitol 

nejsou vyvážené. Zatímco analýze monetární politiky ČNB je věnováno 13 stran, analýze monetární 

politiky dalších tří centrálních bank pouhých 12 stran. Z toho je zřejmé, že záběr práce jde do šířky a 

nikoliv "do hloubky". Proč byly vybrány tyto tři centrální banky, není vysvětleno. Z logiky postupu 

také vyplývá vyloženě popisný charakter bakalářské práce, který je doplňován ilustracemi vývoje 

některých veličin v jednoduchých grafech. 

 Práci s literaturou je nutno hodnotit kladně. Její výběr a využití považuji za postačující, 

seznam použité literatury čítá 45 záznamů, včetně titulů cizojazyčných. 15 z nich jsou přitom výroční 

zprávy ECB a ČNB a nabízí se otázka, proč nebyly použity také výroční zprávy dalších centrálních bank. 

Odkazy na literaturu jsou v textu používány v přiměřeném počtu. 

 Způsob odborného vyjadřování odpovídá průměru bakalářských prací, na některých místech 

přechází do vyjadřování popularizačního či novinářského. Kvalita výkladu je na některých místech 

poznamenána nekonzistentností (např. vypuknutí krize po předchozí obrovské úvěrové expanze - str. 

19, vs. odpovědnost za krizi spočívá v selhání dohledu a regulace - str. 43, záměna nástrojů za cíle 

apod.). Formální úprava a náležitosti jsou dodrženy. Využitelnost výsledků a závěrů v praxi a v 

pedagogickém procesu nevidím, neboť analýza klouže po povrchu jevů. Práci doporučuji k obhajobě. 
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