
Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit, jaký vliv má rozhodování Evropské centrální banky, 

jakožto nejvyšší bankovní autority, na ekonomiku eurozóny a především se zamyslet nad tím, 

jak se ECB zapojila do řešení nedávné finanční a přetrvávající evropské dluhové krize.  

První dvě kapitoly představují spíše teoretickou část práce, ve které se autorka věnuje obecně 

významu a roli ECB v průběhu evropské integrace, včetně jejího vzniku, struktury jejího 

vedení a vnitřních rozhodovacích procesů. 

Druhá kapitola se detailněji zaměřuje na úkoly a pravomoci ECB s důrazem především na 

monetární politiku a vysvětlení, jak se opatření přijatá v rámci monetární politiky 

přetransformují do podmínek reálné ekonomiky pomocí tzv. transmisního mechanismu. Ve 

druhé kapitole je také blíže rozvedena primární úloha ECB, jíž je udržovat cenovou stabilitu.  

Druhá polovina této diplomové práce má spíše analytický charakter a reflektuje aktuální 

trendy a vývoj v bankovním sektoru v EU s akcentem na postoje ECB. Pojednává o nedávné 

finanční krizi a s ní souvisejících nových regulatorních pravidlech.  

Finanční krize mívají určité společné charakteristiky jako například původ svého vzniku, 

který často spočívá v nadměrné a rychlé expanzi úvěrů, ve zvyšování dluhové páky, 

v cenových bublinách anebo v rapidně se snižujících kvalitativních standardech úvěrování. 

Genezi a vývoj nedávné finanční krize přiblíží třetí kapitola, kde se autorka mimo jiné 

zaměřuje na kroky, které ECB podnikla v protireakci na nastalou situaci, včetně komparace 

protikrizových opatřeních přijatých americkou centrální bankou FED a britskou Bank of 

England.  

Závěr práce je věnován zkoumání úzkého vztahu bankovního sektoru a vlád jednotlivých 

zemí, přičemž poukazuje na jeho propojenost s veřejnými financemi, což má v krizových 

dobách negativní dopady na hospodářství daných států. V této souvislosti se autorka odkazuje 

na statistické údaje, které reflektují, jak se finanční a následně dluhová krize odrazily na 

výkonnosti ekonomik EU a jak se v praxi projevily zásahy ECB. 
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