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Předkládaná diplomová práce se zabývá významným aspektem měnově 

politické funkce Evropské centrální banky, totiž její legalitou. Diplomant navíc 

zasadil své téma do aktuálního prostření evropské dluhové krize, jež 

demonstruje na citlivé judikatuře SDEU.  Závěrečné pasáže jsou totiž věnovány 

takovým judikátům, jako SDEU jako Thomas Pringle proti Government of 

Ireland, Peter Gauweiler a další proti Deutscher Bundestag nebo Heinrich Weiss 

a další proti Bundesregierung. Je potěšitelní, že k těmto judikátům zaujímá 

diplomant vlastní stanoviska. Co do celkovou strukturu práce mu lze vytknout 

až přílišný záběr obecně vymezujících a historizujících pasáží, což je zbytečné, 

neboť i při jejich zestručnění by práce dosahovala požadovaného rozsahu. 
 

Z hlediska použitých vědeckých metod dominuje metoda systémová v 

kombinaci metody analytické a syntetické. Částečně je využita metoda 

srovnávací. Metoda historická je použita přiměřeně tématu. Autor prokázal, že 

vědecké metody zná a že je umí používat způsobem, odpovídajícím 

požadavkům profilu absolventky magisterského studia na PF UK. I když 

celkově převažuje deskriptivní výklad ex cathedra, takže ačkoliv autor 

prokazuje, že je jinak způsobilý syntetizovat praktické a teoretické poznatky, 

popisnost práce tyto jeho nepopíratelné schopnosti zastiňuje. 
 

Z formálního hlediska je práce napsaná správně, pokud jde o dodržení 

předepsaných náležitostí. Co do rozsahu, práce splňuje rozsah stanovený pro 

diplomové práce. Seznam použité odborné literatury je sestaven rovněž správně 

a obsahuje řadu titulů zahraniční odborné literatury. V samotném textu jsou 

zřetelně odlišeny názory přejaté od názorů autorových. Je třeba znovu ocenit, že 

autor se nebojí svůj názor vyslovit a konfrontovat s judikaturou i jinými 

stanovisky. Tento přístup se projevuje rovněž při posuzování jednotlivých 

norem EU, jakož i judikatury SDEU, čímž autor prokázal schopnost aplikace a 

interpretace evropského práva.  

 

Předkládaná diplomová práce splňuje formální i věcné náležitosti diplomových 

prací. Na základě výše uvedených skutečností 

 

  doporučuji, 

 

aby byla diplomová práce Martina Matase „Legalita měnové politiky 

Evropské centrální banky v průběhu evropské dluhové krize“ předložena 



k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Předběžně navrhuji 

klasifikaci „velmi dobře“. 
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