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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant se ve své diplomové práci zabývá dosahováním cenové stability, která je 
primárním cílem nejen České národní banky. V rámci měnové politiky mají centrální 
banky k dispozici nástroje, prostřednictvím kterých mohou vývoj cen v ekonomice 
ovlivňovat. Jak diplomant správně poukazuje, využití standardních nástrojů měnové 
politiky nemusí být v některých případech dostačující, a proto některé centrální banky za 
účelem naplnění svých úkolů přikročily k využití nekonvenčních (nestandardních) 
měnověpolitických nástrojů. Jejich využití však vyvolává řadu právních i ekonomických 
otázek. Jako příklad lze uvést případ devizových intervencí ČNB nebo také rozhodnutí 
německého Ústavního soudu v případě programů nákupu aktiv Evropskou centrální 
bankou. Z uvedeného vyplývá, že předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním 
tématem a může být velmi přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 
Téma diplomové práce klade na diplomanta relativně vysoké nároky, a to v oblasti 
orientace v tuzemské legislativě upravující činnost centrální banky, ale také v oblasti 
ekonomické teorie a praxe. Zvolené téma vyžaduje od diplomanta pochopení nejen 
chování cen v ekonomice, ale také fungování měnověpolitických nástrojů a jejich dopady 
do vývoje reálné ekonomiky, tj. zprostředkovaný vliv skrze transmisní kanály měnové 
politiky. Diplomová práce je zpracována s dostatečným množstvím odborné literatury a 
text je vhodně doplněn řadou grafů a schémat. Z pohledu použitých metod diplomant 
využil analýzu, deskripci v historické projekci a komparaci. 
 

3. Formální a systematické členění práce 

 
Předložená diplomová práce je rozčleněna do úvodu, šesti kapitol, které jsou členěny na 
podkapitoly, závěru, seznamu tabulek, grafů a schémat a seznamu použité literatury. 
Diplomová práce je doplněna dvěma dodatky (přílohami), které poskytují detailnější 
informace přehledným způsobem. Práce je strukturována logicky a přehledně, jednotlivé 
kapitoly na sebe vhodně navazují a z hlediska formálního a systematického členění 
odpovídá požadavkům na tyto práce kladené. 
 

4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant si ve své práci výslovně stanovil pouze jeden cíl, kterým je analýza postavení 
centrální banky a měnověpolitických nástrojů z právního a ekonomického pohledu, 
nicméně tento záměr je možné považovat za značně komplexní. Tento cíl byl naplněn. 
Diplomant v první kapitole popisuje, jakým způsobem je činnost centrální banky ukotvena 
v právních předpisech, a jaká je její působnost s ohledem na ustanovení Ústavy ČR a 



  

zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a to s důrazem na nezávislost centrální banky 
ve vztahu k ostatním složkám státní moci. 
 
Následující druhá kapitola popisuje pojmy inflace a deflace pomocí ekonomických teorií a 
jejich důsledky pro národohospodářský vývoj, a to především v případě deflace (resp. 
deflační pasti), která je pro ekonomiky zvlášť nežádoucí. Ve třetí kapitole autor vysvětluje 
jednotlivé měnověpolitické režimy a metody cílování a následně se zaobírá historií 
českých měnových režimů. V rámci této kapitoly diplomant detailně vysvětluje, jak 
centrální banka přistoupila k režimu cílování inflace, a k jakým změnám v čase u tohoto 
režimu došlo. Čtvrtá kapitola je věnována měnověpolitickým nástrojům, které má ČNB 
k dispozici. Tato kapitola velmi detailně popisuje samotné kanály působení jednotlivých 
nástrojů (resp. transmisní kanály měnové politiky). 
 
Pátá kapitola se zabývá nekonvenčními nástroji měnové politiky a popisuje, jak některé 
centrální banky přistoupily ke kvantitativnímu uvolňování (včetně nově zakotvené 
možnosti v zákoně o ČNB tyto operace provádět). Následuje pasáž o devizových 
interveních ČNB, včetně názorů příznicvů a odpůrců tohoto opatření. Kapitola šestá pak 
shrnuje působení ČNB v oblasti sestavování prognóz a ovlivňování inflačních očekávání. 
Závěrem diplomant konstatuje, že situace v některých ekonomikách vyžaduje (nebo 
vyžadovala) využití nekonvenčních nástrojů, jejichž využití je ospravedlnitelné plněním 
primimárně stanoveného cíle těchto centrálních bank. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl stanovený v úvodu diplomové práce byl splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

 

Logická stavba práce Logickou stavbu práce hodnotím jako velmi dobrou. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracoval s literaturou na odpovídající úrovni. 
Bylo využito českých, ale i cizojazyčných zdrojů. 
Poznámkový aparát čítá 113 poznámek pod čarou, 
což je možné považovat za objektivně dostačující. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy je možné hodnotit jako 
nad očekávání. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava diplomové práce odpovídá požadavkům na 
tyto práce kladeným. Text je doplněn řadou grafou a 
schémat a tabulek, které ho vhodně doplňují. 
Velikost písma a rozpal je standardní. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako 
průměrnou. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Z věcného hlediska nemám k práci připomínky. 
 
 
 
 
 



  

Otázky k obhajobě: 
 

1. V závěru práce uvádíte, že „Česká národní banka sama cítí nedostatečné legislativní 

oprávnění pro některé měnově nekonvenční činnosti, zvláště v krizových situacích“. Nákup 
aktiv od některých nebankovních institucí jí v současné době účinný zákon o ČNB 
umožňuje pouze dočasně. Jaký je váš názor na ukotvení těchto nástrojů měnové politiky 
bez časového omezení s ohledem na další cíl, kterým je finanční stabilita? 

2. S otázkou kvantitativního uvolňování je často komplementární tzv. kvalitativní uvolňování 
(tj. nákup méně kvalitních aktiv). Jaký je váš názor na fakt, že se tímto způsobem mohou 
do bilance centrálních bank dostat aktiva nevalného ratingu? 

3. Na grafu č. 3 je vidět, že CPI se  v letošním roce pohyboval nad hranicí tolerančního 
pásma. Domníváte se, že by tento vývoj mohl ovlivnit kredibilitu ČNB při plnění svého 
primárního cíle? 
 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, tak i 
formální, splňuje požadavky na práce tohoto 
druhu kladené, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
 
 
V Praze dne 10.7. 2020 
 

_________________________ 
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D. 

Oponent diplomové práce 
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