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Volba tématu a cíl práce:  
Student si ve své práci vymezil za cíl „…zhodnotit, jestli ECB během své existence dokázala 

dosáhnout svého hlavního cíle“. Tímto cílem bylo udržení cenové stability v eurozóně. Jelikož 

ekonomika eurozóny prošla za uplynulých 10 let poměrně turbulentním obdobím, považuji 

podrobení měnové politiky ECB analýze jako vhodný a aktuální námět pro zpracování 

bakalářské práce. 

Téma bakalářské práce shledávám jako poměrně obtížné na zpracování. Autor použil v rámci 

svého zkoumání několik vědeckých metod – metodu analýzy, komparace, dedukce a metodu 

historickou.  

Struktura práce, způsob zpracování: 
Struktura práce a řazení jednotlivých kapitol jsou vypracovány v souladu se zadáním bakalářské 

práce. Název třetí kapitoly se mírně liší od Zadání bakalářské práce, kde je uvedeno, že se bude 

jmenovat „Měnová politika ECB“. V samotné práci však student kapitolu pojmenoval „Měnová 

politika Evropské centrální banky“. Jedná se pouze o drobný formální nedostatek, který 

v žádném případě nesnižuje kvalitu předkládané práce.  

Náplň práce v dostatečné míře pokrývá řešenou problematiku, a to od vymezení teoretických 

východisek měnové politiky, přes část, která se věnuje měnové politice ECB, až po empirický 

úsek práce, v němž student provádí vlastní hodnocení uplatňované měnové politiky ECB. 

Návaznost jednotlivých kapitol byla vhodně zajištěna shrnutím na konci každé kapitoly. 

Množství použité literatury splňuje požadavky kladené na zpracování bakalářské práce. Student 

pracoval jak s tištěnými publikacemi, tak s elektronickými zdroji. Celkově lze práci s literaturou 

zhodnotit pozitivně, neboť na řadu informací v samotném textu bakalářské práce student 

odkazoval prostřednictvím citačního aparátu, a to v souladu s mezinárodními normami ISO 690 

a ISO 690-2. 

Formální úprava 
Formální úprava bakalářské práce je v souladu se Směrnicí č. 4/2007 děkanky Ekf  

o zásadách pro vypracování diplomové a bakalářské práce.  

Bakalářská práce je psána čtivě a spisovnou češtinou, neobsahuje zásadní gramatické chyby  

či překlepy.  Kladně hodnotím využití grafického aparátu, který byl zařazen především  

do empirické části práce. Student mnohdy provádí analýzu více časových řad v jednom grafu, 

což zlepšuje vypovídací schopnost tohoto aparátu a usnadňuje čtenáři lepší orientaci  

či představivost o zkoumané oblasti.  

Za formální nedostatek práce lze považovat absenci seznamu grafů a tabulek, které byly v práci 

umístěny. Stejně tak upozorňuji na skutečnost, že seznam zkratek nebyl řazen abecedně.  

Připomínky, náměty k diskusi: 
1. V době, kdy eurozóna čelila hospodářské krizi, snížila ECB klíčové úrokové sazby  

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Ekonomická fakulta 

Katedra evropské integrace 



 

 

 

 

 

 

na své historické minimum. Domnívá se student, že takto nastavený nástroj měnové 

politiky ECB byl účinný pro stabilizaci ekonomiky eurozóny? Zaznamenal student 

obdobnou situaci v historii nějaké jiné světové ekonomiky? 
2. Může student objasnit tzv. „kvantitativní uvolňování“ uplatňované ECB? 

Závěry práce a její přínos:  
Přínos práce spočívá ve vytvoření kompaktního celku věnujícímu se problematice měnové 

politiky, a to konkrétně na příkladu ECB. Bakalářská práce tak může posloužit jako vhodný 

studijní materiál pro zájemce o tuto oblast, ale také jako námět k diskusi v odborných kruzích. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

V Ostravě dne:  24. 5. 2011 


