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Doporučení k obhajobě 
DOPORUČUJI X NEDOPORUČUJI 

 

 
V pravém sloupci označte křížkem zvolené hodnocení 

1. Volba a zpracování tématu 
(Aktuálnost, náročnost a originalita řešeného tématu) 

a) Volba a zpracování tématu je nadprůměrné 

b) Volba a zpracování tématu je průměrné x 

c) Volba a zpracování tématu je na nízké úrovni 

d) Volba a zpracování tématu je na velmi nízké úrovni 

2. Cíl práce a jeho formulace 
(Přesnost formulace cíle, volba pracovních hypotéz, náročnost cíle) 

a) Cíl je formulován jednoznačně a přesně; náročnost stanoveného cíle je 

nadprůměrná 

b) Cíl je formulován jednoznačně a přesně; náročnost stanoveného cíle 

odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci 

 

c) Cíl je přesně formulován; náročnost stanoveného cíle je nízká x 

d) Cíl není stanoven vůbec nebo jeho formulace je velmi nedostatečná  

3. Zpracování teoretických východisek práce 
(Rozsah a kvalita použitých zdrojů a kvalita jejich zpracování) 

a) Teoretická část vychází z více zdrojů, které jsou vhodně citovány; kvalita 

zpracování je na standardní úrovni a odpovídá stanovenému cíli 

x 

b) Teoretická část vychází z více zdrojů, které však nejsou zcela správně 

citovány, kvalita zpracování je průměrná, přesto odpovídá stanovenému 

cíli 

c) Teoretická část dostatečně nevyužívá dostupné zdroje; kvalita zpracování 

je nízká a ne zcela odpovídá stanovenému cíli 

d) Teoretická část neodpovídá stanovenému cíli; nejsou využity dostupné 

zdroje 
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4. Volba vhodné metody zpracování závěrečné práce 
(Náročnost metody zpracování a komparace s jinými přístupy; správnost aplikace 

zvolených metod; vhodnost použitých dat a vzorků; ošetření chyb a nedostatků 

metod) 

a) Zvolené metody zpracování jsou na velmi vysoké úrovni; data a metody 

jsou správně zvoleny vzhledem ke stanovenému cíli  

b) Zvolené metody zpracování jsou na standardní úrovni; data a metody jsou 

správně zvoleny vzhledem ke stanovenému cíli 

 

c) Zvolené metody zpracování jsou na nízké úrovni, v úvodu práce ani 

v jejím průběhu nebyly zmíněny; výběr dat a jejich aplikace vykazuje 

nedostatky  

x 

d) Zvolené metody zpracování a práce s daty neodpovídají nárokům na 

diplomové práce 

5. Splnění cíle práce 

a) Cíl práce byl zcela obsahově i formálně naplněn x 

b) Cíl práce byl obsahově, ale ne zcela formálně naplněn 

c) Cíl práce byl formálně, ale ne zcela obsahově naplněn 

d) Cíl práce nebyl naplněn 

6. Formulace závěrů, doporučení a návrhů 
(Správnost odvozených závěrů, jejich originalita, aplikovatelnost doporučení, 

zdůvodnění návrhů) 

a) Formulace závěrů, doporučení a návrhů je na vysoké úrovni, práce přináší 

nové pohledy; závěry a doporučení jsou vysoce přínosné 

b) Formulace závěrů, doporučení a návrhů je na standardní úrovni; závěry a 

doporučení odpovídají nárokům kladeným na diplomovou práci 

 

c) Formulace závěrů, doporučení a návrhů je na nízké úrovni; závěry a 

doporučení jsou velmi stručné 

x 

d) Formulace závěrů, doporučení a návrhů nevyhovuje úrovni diplomové 

práce 

7. Rozsah a kvalita zpracování literatury 
(Rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury, dodržení 

citačních norem) 

a) Rozsah literatury je relevantní a souvisí se zpracovaným tématem; jsou 

nadprůměrně využity cizojazyčné zdroje; citační normy jsou dodrženy 

b) Rozsah literatury odpovídá zpracovanému tématu, výběr zdrojů je užší, 

vychází především z českých zdrojů; citační normy jsou dodrženy  

x 

c) Rozsah literatury je podprůměrný; citace v řadě případů neodpovídají 

normám 

d) Rozsah literatury a využití citací je nevyhovující 

 

8. Logická stavba, struktura a provázanost textu 
(Správnost členění práce, logická návaznost textu, správnost použití terminologie) 

a) Práce je logicky strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují; 

terminologie je na vysoké úrovni 
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b) Práce je logicky strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují, 

používaná terminologie je průměrná 

x 

c) Struktura práce vykazuje nedostatky, obsah jednotlivých kapitol ne vždy 

na sebe navazuje, používaná terminologie je podprůměrná 

d) Práce nemá logickou strukturu, kapitoly na sebe nenavazují, používaná 

terminologie neodpovídá úrovni diplomové práce 

9. Formální úprava práce 
(Stylistická čistota, přehlednost tabulek a grafů, jazyková úroveň a gramatika) 

a) Formální úprava práce je v souladu se směrnicí pro zpracování 

závěrečných prací; je na standardní stylistické úrovni, čtivá, jazykové čistá 

bez gramatických chyb a překlepů, tabulky a grafy jsou smysluplné a 

přehledné  

 

b) Formální úprava práce je v souladu se směrnicí pro zpracování 

závěrečných prací; stylistická úroveň je průměrná, v práci se občas 

vyskytují gramatické chyby a překlepy, tabulky a grafy jsou přehledné  

x 

c) Formální úprava práce je v souladu se směrnicí pro zpracování 

závěrečných prací; stylistická úroveň je nízká, v práci se často vyskytují 

gramatické chyby a překlepy, tabulky a grafy nejsou vždy smysluplné  

d) Formální úprava práce není v souladu se směrnicí pro zpracování 

závěrečných prací; práce je na velmi nízké jazykové úrovni  

Další připomínky k práci: 
Práci hodnotím jako méně zdařilou, téma vývoje inflace v ČR není nijak vysoce aktuální. Cíl 

práce je formulován poměrně málo ambiciózně a odpovídá svojí náročností spíše bakalářské, 

než diplomové práci, tudíž jej nebylo až tak náročné naplnit. Po formální stránce není práce 

rovněž zcela v pořádku, jelikož se v ní velmi často objevují chyby v interpunkci, vzorce 

nejsou číslovány. Rovněž není vhodné používat pojem Evropská měnová unie.  

 

Věcné připomínky: 

• Na str. 49 autorka hovoří o růstu či poklesu HDP, není zde však uvedeno, zda má na 

mysli reálný či nominální HDP a rovněž zde není uvedeno, že jde o meziroční změny. 

• Rovněž na str. 49 v subkapitole „Vývoj inflace v období ekonomické krize“ autorka 

zřejmě omylem použila slovní spojení „protiinflačních nákladových vlivů“ namísto 

„proinflačních nákladových vlivů“. 

• Na str. 50 autorka uvádí, že „…ČNB na rychlý růst inflace zareagovala včas uvolněním 

své měnové politiky (tedy snížením úrokových sazeb), díky nimž poklesla míra 

inflace…“. Toto tvrzení je zjevně nesprávné.  

• V rozporu s tím je pak na str. 58 další tvrzení, že „…inflace na přelomu let 2007 a 

2008, která byla za období cílování inflace nejvyšší, neměla primárně měnové příčiny, 

a proto nemohla být ani ČNB přímo ovlivňována.“  

• Autorka čas od času opakuje již uvedená fakta, a to např. na str. 49, 56 a 58 opakovaně 

hovoří o důvodech zvýšené míry inflace v roce 2008.  

• V grafu (4.3) jsou uvedeny současně inflační cíle ČNB vyjádřené jak v čisté, tak 

v celkové inflaci a skutečná celková míra inflace (nikoliv čistá inflace). Pokud se pak 

v textu autorka vyjadřuje k plnění či neplnění inflačních cílů ČNB, nemůže pro období, 
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V………………….dne……………………….          ………………………. 

podpis oponenta práce 

kdy byly inflační cíle stanoveny pro čistou inflaci, hodnotit plnění těchto cílů 

srovnáním s celkovou inflací.  

• V kapitole „Návrh a doporučení“ autorka konstatuje, že „Současný měnově-politický 

režim, tedy cílování inflace v kombinaci s řízeným plovoucím kurzem se zdá být (i dle 

České národní banky) nejlepším nástrojem měnové politiky až do okamžiku zavedení 

eura. … pružný kurz zase umožní postupné přibližování domácí cenové hladiny hladině 

běžné ve vyspělých zemích a to nejen v současnosti, ale také v případné účasti České 

republiky v kurzovém mechanismu ERM II.“ Autorka si zřejmě není vědoma 

skutečnosti, že v případě členství ČR v ERM II bude muset země přejít na režim 

fixního kurzu vůči euru.  

• Jednotlivé kapitoly by mohly obsahovat dílčí shrnutí/závěry. 

 
Další formální připomínky: 

• V grafu (4.1) není uvedeno, jakým způsobem je míra inflace měřena (zda jde o 

meziroční změny průměrné roční hodnoty, meziroční změny ke konci roku apod.). 

• V grafech (2.1), (2.2), (3.1), (3.2) a tabulce (2.5) nejsou uvedeny jednotky, ve kterých 

jsou uváděny prezentované údaje (např. v %, v tis. Kč atd.).  

• Obrázek (2.1) by bylo vhodné zařadit spíše do přílohy. 

 

Otázky, ke kterým by se měl autor v rámci obhajoby vyjádřit: 
Autorka by se mohla během obhajoby diplomové práce pokusit zamyslet nad tím, nakolik 

může současný růst cen ropy ohrozit cenovou stabilitu v České republice.  


