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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Práce je aktuální jak z hlediska ekonomického, tak vzhledem k analýze nekonvenčních 
měnových nástrojů a k projednávané (a přijaté) novele zákona o ČNB, dočasně 
zakotvující další nekonvenční měnový nástroj v monetární praxi ČNB. 
 

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

metody 

Náročnost tématu na vstupní znalosti je na střední úrovni, k teoretickým základům 
centrálního bankovnictví, měnové politiky a finančního práva jsou dostupné učebnice, 
komentář k zákonu o ČNB a další zdroje. K tématu nekonvenčních nástrojů a jejich 
dopadu na výši inflace je dostatek odborných ekonomických článků českých a 
cizojazyčných, i když je nutno dodat, že teoreticky se liší v pohledu postkeynesovské, 
neokeynesovské a monetární školy. Použité metody jsou odpovídající cíli práce: je 
použita multidisciplinární, právní a ekonomická analýza, deskripce v historické projekci 
a komparace.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na DP. Práce je logicky 
strukturovaná a vhodně podrobně členěná. Práce se člení na úvod, šest kapitol, závěr, 
seznam zdrojů, obsahuje 2 přílohy, abstrakt v českém a anglickém jazyku, klíčová slova 
a obsah práce a seznam grafů, tabulek a schémat. 
V úvodu je stanoven cíl, struktura práce a metody, v první kapitole je analyzováno 
postavení nezávislé České národní banky z hlediska jejího ústavního i zákonného 
zakotvení a definice cíle včetně vztahu k ostatním složkám státní moci. Ve druhé kapitole 
je obecná definice inflace a její měření, vycházející z metodiky Českého statistického 
úřadu. Taktéž je popsán pojem deflace a deflační past, což je jev, který musí bohužel 
centrální bankéři v současnosti také analyzovat. Těžiště práce je v kapitole třetí, čtvrté a 
páté. Třetí kapitola popisuje různé měnové režimy a hlouběji se zaměřuje na metodu 
cílování různých ekonomických veličin. Z historického pohledu jsou uvedeny měnové 
režimy v České republice do roku 1997, vyhlášení inflačního cílování od ledna 1998 
s cílem vyjádřeným v tzv. čisté inflaci, změna inflačního cíle na celkovou inflaci měřenou 
jako změnu cenové hladiny spotřebního koše (CPI) v dubnu 2001. Ve čtvrté kapitole je 
mechanismus cílování inflace a standardní měnová politika ČNB, používaná jako 
dezinflační, uplatňována prostřednictvím transmisního mechanismu kurzového, 
úrokového a úvěrového kanálu a kanálu cen aktiv. V páté kapitole jsou rozebrány 
nekonvenční nástroje používané v podmínkách deflace. Jsou uvedeny světové příklady 
Japonska, USA a ECB a hodnocení nekonvenčního nástroje ČNB – jednostranného 
kurzového závazku, a to ze dvou protichůdných pohledů. Je zmíněno zákonné zakotvení 
dočasného českého kvantitativního uvolňování. V šesté kapitole jsou uvedeny typy 
prognóz ČNB a upozorněno na inflační očekávání. V Závěru je shrnutí možností a mezí 
používání měnověpolitických nástrojů Českou národní bankou k dosahování jí 
vytýčeného cíle.  
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4. Vyjádření k práci 

Práce názorně a logicky ukazuje, že ČNB má v Ústavě a zákoně o ČNB stanovená určitá 
oprávnění a nástroje, ale jen s právním pohledem si nevystačíme, musí nastoupit i 
ekonomické projekce. Práce výborně popsala transmisní mechanismy v subkapitole 4.2 a 
tím i zdůvodnila, že v inflačním prostředí lze relativně s úspěchem použít standardní 
nástroje měnové politiky, zatímco v době deflace a krizí a v době tzv. technických nul 
úrokových sazeb se používají nástroje nestandardní, které však nejsou bez rizika a ještě 
nejsou teoreticky ukotvená, jak diplomant dobře ukázal v práci v části o odpůrcích a 
příznivcích kurzového závazku a jejich argumentech.  
V práci nastalo velmi dobré spojení právních a ekonomických znalostí: např. právní 
pohled na úroky z prodlení normálně končí u konstatování výše sankčního úroku 
s využitím repo sazby podle nařízení vlády, zde v práci bylo správně poukázáno, že 
z hlediska finančního trhu (zde konkrétně kapitálového trhu) je to „signální“ bod pro 
podnikatele ukazující jim cenu peněz a hranici pro to, zda se jim vyplatí závazky po lhůtě 
splatnosti jako nestandardní a v podstatě neetický, ale v české podnikatelské praxi přesto 
často využívaný zdroj financování. 
Měnová politika má určitý horizont událostí a nastavení repo sazby jako hlavního nástroje 
v operacích na volném trhu musí brát v úvahu časové zpoždění. Diplomantovi se povedlo 
vlastním zpracováním v grafu č. 5 toto časové zpoždění ukázat.  
V případě dalšího rozvíjení tématu diplomantem dávám k úvahu rozpracování jeho 
zajímavé zmínky v kapitole 6 o „sebe-se-naplňujících“ prognózách vývoje inflace 
z hlediska behaviorální ekonomie. Tzv. očekávaná inflace a inflační spirála byla již 
teoreticky rozpracovaná v Teorii racionálních očekávání. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce explicitně vyjádřený v úvodu práce byl 
splněn, závěry vycházejí ze zkoumaných a v práci 
analyzovaných problémů. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 
Protokolu Theses.cz a Turnitin 

Diplomant zpracoval práci samostatně, na základě 
v práci uvedených zdrojů a konzultací. Tématu se 
dlouhodobě věnuje, o čemž svědčí i jeho dvě práce 
SVOČ použité jako podklady pro tuto DP (což podle 
Pravidel pro XIII. roč. soutěže SVOČ na PF UK pro 
ak. rok 2019/2020 je v bodu 4.6 výslovně dovoleno).  
Protokol Theses.cz našel 301 podobných 
dokumentů.  
- Dokument č. 1 až 12 je každý ve shodě 9 % 
s diplomovou prací. Všech 12 dokumentů jsou 
odkazy práce K. Husníka: Inflace, deflace a Česká 
národní banka, SVOČ 2014, která je umístěna ve 
Sborníku vítězných prací SVOČ PF UK vydaném 
v nakl. Rozkotová in na www.rozkotova.com; dále 
na http://docplayer.cz/113095059-Sbornik-c-58-vii-
konference-studentske-vedecke-odborne-cinnosti-
sbornik-viteznych-praci-pavel-sturma-ed.html, dále 
na http://svoc.prf.cuni.cz/sources/7/7/402.pdf; dále 
na moodlu.prf.cuni atd. atd.  
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- Dokumenty č. 13 a 14 mají oba míru shody 5 % a 
oba dokumenty jsou odkazem na práci K. Husník: 
Kvantitativní uvolňování, SVOČ 2015   
http://svoc.prf.cuni.cz/sources/8/7/474.pdf. 
Dokumenty č. 15 až 301 mají všechny menší míru 
shody než 5 %, většinou se jedná se o shodu 
s textem a názvy právních předpisů, dále o definice 
či odkazy na zdroje, které jsou citovány či na které 
je odkazováno. 
Protokol Turnitin vykazuje u tří odkazů míru shody 
7 %, jeden odkaz 4 %, jeden odkaz 1% a ostatní 
mají míru shody pod 1 %. Po detailním seznámením 
se s Protokolem lze konstatovat: 
- 7% shoda s moodle.prf.cuni.cz se podle pasáží a 
odkazů vztahuje na archiv prací SVOČ, kde jsou 
uloženy výše uvedené dvě práce K. Husníka; 
- 7% shoda s insis.vse.cz a dspace.cuni.cz je 
převážně v zákonném textu a názvů právních 
předpisů, ekonomických pojmů a statistických 
definicí a údajů, které jsou řádně citovány či 
odkazovány; 
- 4% shoda u www.cnb.cz je v údajích, 
dokumentech, sděleních atd., které jsou řádně 
citovány či odkazovány.  
Závěr:  z výše uvedeného je patrné, že DP je 
původní prací a v rozsahu výše uvedené shody není 
plagiátem, protože diplomant dovoleně použil části 
svých vlastních předcházejících prací SVOČ, na což 
výslovně upozornil jak v Úvodu DP, tak je uvedl 
v seznamu zdrojů DP. Ostatní shody jsou citovány 
s aparátem v poznámkách pod čarou či je zřetelně 
odkazováno na zákonný zdroj v textu práce.  

Logická stavba práce ano 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor při zpracování práce použil odpovídající 
české právní a ekonomické zdroje, v ekonomickém 
přesahu práce použil i zdroje zahraniční. 
Forma citací zákonů v textu práce odpovídá 
právnímu českému úzu, citace pod čarou odpovídají 
zvyklostem právních monografií. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza problematiky odpovídá stupni vědecké 
práce i rozsahu zpracovávaného tématu na daném 
prostoru diplomové práce. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni, 
práce obsahuje 9 grafů, 3 tabulky a 3 schémata, která 
jsou přehledná a vhodně zasazená k přímo 
analyzovanému tématu a obsah vlastní práce 
obohacují a rozšiřují.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je čtivá bez závažných gramatických a 
stylistických chyb. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1. V práci na str. 27 citujete guvernéra ČNB J. Rusnoka ohledně zkreslení jednotlivých 
vah ve spotřebitelském koši. Jaký je váš názor na vypovídací schopnost spotřebitelského 
koše? 
2. V kapitole 6 popisujete krátkodobé prognózy ČNB. V tabulce č. 3 je uveřejněna 
prognóza na měsíce duben, květen a červen 2020, a protože se obhajoba koná s časovým 
odstupem, můžete zhodnotit výsledky prognózy ve vztahu ke skutečnosti a ekonomické 
faktory, které výši průměrné měsíční inflace ovlivnily. 
   
 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou, 
splňující požadavky kladené na tento typ prací 
a doporučuji ji k ústní obhajobě 

 
Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 
 
 
V Praze dne 10. 7. 2020 
 
 

_________________________ 
 

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
 

vedoucí diplomové práce 


