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Oponentský posudek disertační práce 

JUDr. Antona TABAČÁKA 

na téma: Česká národná banka a národný plán zavedenia meny euro v Českej republike 

 

Na úvod tohoto posudku musím uvést, že se jedná o přepracovanou disertační práci, u 

níž jsem byl i původním oponentem. Z tohoto důvodu se v tomto posudku může objevit u 

nezměněných částí také mé nezměněné hodnocení či popis částí této práce. 

Autor si za téma své disertační práce vybral problematiku přijetí jednotné evropské 

měny euro Českou republikou. Toto téma je stále možné považovat za zajímavé, i když je 

nyní více než nejisté, zda vůbec Česká republika jednotnou měnu euro přijme. Jeho aktuálnost 

však již pominula 

Systematika práce je, mimo úvodu a závěru práce, následující: 1) Vznik a vývoj 

centrálneho bankovníctva, 2) Organizácia, poslanie, funkcie a zásady činnosti Českej 

národnej banky, 3) Česká národná banka vo vzťahu ku komerčnému (obchodnému) 

bankovníctvu, 4) Integrácia Českej republiky do Európskej únie, základy, východiská, 

elementárne právne inštitúty a inštitúcie s ohľadom na centrálne bankovníctvo, 5) Stratégia 

pristúpenia Českej republiky k Eurozóne, 6) Národný plán zavedenia meny euro v Českej 

republike, 7) príprava finančného sektoru na zavedenie eura v Českej republike. Stále se 

domnívám, že některé části práce (např. části kapitoly čtvrté) jsou od tématu natolik odtažité, 

že by bez újmy na kvalitě práce, mohly z ní být vypuštěny. 

Práce je doplněna anglickým resumé, které po jazykové stránce autor příliš nevylepšil, 

a proto jej stále nepovažuji za jazykově kvalitní, seznamem vysvětlivek a odkazů a seznamem 

použité literatury a právních předpisů. Seznam použité literatury autor opět řadí zcela 

náhodně, velmi špatně se v něm orientuje, text v něm je psán různými fonty či velikostmi 

písma. Autor příliš nezlepšil ani rozsah použité zahraniční literatury, která je k otázce přijetí 

jednotné měny euro početná. Z pohledu práce s cizojazyčnou odbornou literaturou práce 

zůstává dosti podprůměrnou. 

Autor si v úvodu vymezuje cíle, jichž chce v práci dosáhnout, lehce také doplnil 

metodologii své práce. Neuvádí však východiska svého bádání, ve kterých by popsal aktuální 

stav poznání v této oblasti, stále také nepředkládá nějaké hypotézy, jejichž opodstatněnost 

zamýšlí ve své práci ověřit. Jako podstatně zlepšený hodnotím oproti původnímu stavu závěr 

práce, který již obsahuje shrnutí hlavních zjištění a výzkumných závěrů, je také rozsáhlejší. 

I přes snahu autora a znatelné vylepšení některých částí práce, se v práci stále objevují 

chyby nejasného původu spočívající v zaměňování českých faktických informací se 

slovenskými. Tak např. autor na str. 72 uvádí, že pracovní skupinu pro komunikaci byla ve 
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společné gesci ČNB a MF SR (pozn. evidentně myšleno: Ministerstva financí Slovenské 

republiky), což samozřejmě není pravda. Podobně text na str. 83 v posledním odstavci. 

Autor výtky k předchozí odevzdané verzi práce často bohužel vyřešil jednoduchým 

vypuštěním příslušného původně problematického textu (např. zmínku o fluktuační pásmu 

ERM II na původní str. 80), což samozřejmě je řešení, nikoliv však nejvhodnější. 

Autor nijak výrazně nepokročil ani s vymezením právních kritérií přistoupení České 

republiky k EMU. Zůstává tak u hodnocení kritérií ekonomických. Další vytýkané nedostatky 

však autor alespoň částečně odstranil. 

Autor také zlepšil některé formální stránky své práce. Ač nepoužil vyšší počet 

citovaných zdrojů, alespoň je vhodnější formou cituje. Zůstává však výtka směřující 

k nedostatečně širokému okruhu zejména zahraniční odborné literatury, kterou autor při 

tvorbě své práce použil. 

Z formálního hlediska musím hodnotit jako negativum formát stránek práce, když na 

některých z nich se nenachází ani 20 řádek textu (např. str. 63, 157, 161). (Celkově se 

domnívám, že kdyby práce byla psána ve standardním formátu a byly z ní vypuštěny 

obsahově vzdálenější části, byla by o poznání méně rozsáhlá.) Také grafická úprava práce 

není nijak zvláště kvalitní, práce je čistě textová a nenacházejí se tak v ní grafy či obrázky. 

Celkově mohu shrnout, že od původní verze práce sice autor značně pokročil 

k lepšímu, když odstranil nejzávažnější nedostatky, práce jako taková však stále patří 

k podprůměrným disertačním pracím. Vzhledem k datu, ke kterému píši tento posudek, také 

zastaraly uváděné informace, které snad byly aktuální k původnímu termínu odevzdání práce. 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji dluhové krize v zemích Evropské unie také pokládám za téměř 

jisté, že by autor z aktuálních skutečností vyvodil rozdílnější závěry o vhodnosti přijetí eura 

Českou republikou, než jsou v práci nyní obsaženy. 

Nicméně s ohledem na vše výše uvedené pokládám práci za vhodnou k obhajobě, při 

níž by se autor mohl vyjádřit k následujícím otázkám: 

a) Jaké jsou právní podmínky, které musí členský státu EU splnit, aby mohl přijmout 

jednotnou evropskou měnu? 

b) Jaký scénář přijetí společné evropské měny je podle bádání autora  

nejvhodnější pro ČR? 

c) Jaké nejdůležitější změny legislativy týkající se České národní banky je nutné 

přijmout před přijetím jednotné měny euro? 

 

 

V Praze dne 29.4.2012    JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 


