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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Hana Matoušková 
Téma práce: Postavení a činnost Evropské centrální banky 
Rozsah práce: 55 stran autorského textu (celkem 71 stran včetně příloh a 

doplňků) 
Datum odevzdání práce: 25. 3. 2013 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti 
centrálního bankovnictví, jmenovitě tématiku Evropské centrální banky. Jedná se o 
téma zajisté nikoli zcela nové, avšak vzhledem k probíhající finanční krizi (nejen 
v eurozóně) a k dynamicky se rozvíjejícím snahám o její řešení cestou zásahů z centra 
(včetně zejména zásahů měnových) jde o téma nepostrádající na aktuálnosti. Téma 
předložené diplomové práce je tématem individuálním, za jehož volbu lze diplomantku 
nesporně pochválit. 

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

použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, jež má nepochybně svůj základ v ekonomické 
a finanční vědě, na který pak navazuje několik právních oborů. Vedle vlastního práva 
finančního je to např. právo ústavní a správní a ovšemže rovněž právo evropské. 
Odpovědný přístup ke zpracování zvoleného tématu vyžaduje předběžnou 
obeznámenost s celou řadou právních institutů, faktických údajů a ekonomických 
postulátů, tedy solidní teoretickou průpravu, kterou diplomantka v dostatečné míře 
osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a 
syntetická, přítomna je rovněž metoda analytická.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a závěru, 
jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam použitých 
pramenů, anglickojazyčný a českojazyčný abstrakt a přehled klíčových slov v obou 
jazycích) – ze čtyř kapitol, dále členěných na menší celky. Jednotlivé kapitoly se 
postupně zabývají významem a rolí ECB, jejími úkoly a pravomocemi, dohledovou a 
regulační funkcí ECB a specificky její úlohou při řešení evropské dluhové krize. 
 
 

4. Vyjád ření k práci 
 
V předložené diplomové práci diplomantka úspěšně postihuje postavení, hlavní úlohy a 
principy fungování Evropské centrální banky, zejména a jmenovitě pak v současné 
finanční krizi. Diplomantka podává velmi aktuální obraz centrálního bankovnictví 
v Evropské unii a jeho současných výzev. V práci převažují aspekty ekonomické a 
finanční nad právními, což však vzhledem k povaze zkoumané problematiky je jeden 
z možných a legitimních přístupů, který není předložené práci na závadu. Celkově lze 
předloženou diplomovou práci hodnotit jako úspěšnou a zcela naplňující požadavky 
kladené na daný typ kvalifikačních prací. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomantka samostatně a správně identifikuje 
relevantní ekonomické a do jisté míry i právní 
aspekty a problémy související se zvolenou 
tématikou a s nepominutelným osobním přínosem 
tyto aspekty nejen popisuje, nýbrž i analyzuje. 
Úroveň samostatnosti při zpracování tématu je 
dobrá a plně vyhovující. Protokol o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce vykázal shodu 
s větším počtem dokumentů (21). Uvedené 
procento shody je však relativně nízké (od 7 do 14 
%) a vesměs se u všech identifikovaných zdrojů 
jedná vždy o stejné pasáže citující z primárního či 
sekundárního evropského práva. Vyhodnocenou 
podobnost tedy není třeba považovat za nedostatek 
předložené práce. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
uspokojivě a logicky členěna.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s relativně užším, avšak 
dostačujícím spektrem knižní literatury a naopak se 
spíše širším okruhem zdrojů z periodik a zejména 
z internetu. Mezi diplomantkou použitými prameny 
dominují zdroje zahraniční, což je přirozeně dáno 
tématem práce. Použité prameny diplomantka 
řádně cituje v poznámkovém aparátu své práce.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantčin přístup k pojednání zvolené 
problematiky je vhodnou kombinací deskriptivní a 
analytické metody. Diplomantkou provedené 
analýzy tématu mají dostatečnou hloubku a je 
možno je považovat za přínosné. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je velmi dobrá. 
Diplomantka zahrnula do své práce řadu grafů a 
tabulek, kterými ilustruje v textu pojednávanou 
problematiku. Jako určitý drobný nedostatek je 
nutno zmínit příliš pasivní přebírání grafů 
z použitých zdrojů bez vlastního přínosu 
(spočívajícího byť i jen v překladu cizojazyčné 
legendy těchto grafů) a s jen zkráceným odkazem 
na použitý zdroj v rozporu s citační normou. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň předložené práce je 
velmi dobrá. Práce v zásadě neobsahuje překlepy, 
gramatické chyby ani jiné jazykové poklesky. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

• K textu na str. 34:  
Diplomantka zmiňuje povinné minimální rezervy jako jeden z nástrojů měnové 
politiky ECB. Mohla by v této souvislosti uvést kvantifikaci na požadavek 
minimálních rezerv v eurozóně (tj. v jaké výši jsou nastaveny) a zhodnotit jejich 
měnověpolitickou účinnost (tj. jak úspěšně se jejich prostřednictvím daří ECB 
ovlivňovat pohyb peněžní masy)? 
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• K textu na str. 58:  

Mohla by se diplomantka zamyslet nad ústrojností a efektivností sankčního nástroje 
za porušení fiskálního kompaktu, kdy při překročení stanoveného procenta HDP 
rozpočtovým deficitem členské země je této zemi ukládána peněžitá sankce dále 
uvedený deficit prohlubující? Připadaly by v úvahu i jiné sankce bez negativního 
dopadu na rozpočtovou vyrovnanost? 
 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 
 
 
 
V Praze dne 9. 5. 2013 
 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy 

PF UK 


