
Stanovisko k vědecké, odborné a pedagogické činnosti 
doc. PhDr. Petra Teplého, Ph.D. 
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(vypracoval: Prof. Luboš Komárek, Česká národní banka a Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd) 
 

Doc. Petra Teplého znám zhruba patnáct let. Za tuto dobu jsme se potkávali na různých 

odborných fórech, zejména na seminářích České společnosti ekonomické (v jejíž vedení jsem 

delší dobu působil), v komisích státních závěrečných zkoušek, konferencích a jiných odborných 

akcích. Doc. Teplého znám rovněž jako spolupracovníka při řešení grantového úkolu (GAČR – 13-

06229S „Mezinárodní přenos šoků v rámci makrofinančních vazeb“), který společně (v rámci 

širšího kolektivu) řešíme. 

1. Pedagogická a vzdělávací činnost 

Doc. Teplý kmenově přednáší (od roku 2009) na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví, Fakultě 

financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a rovněž částečně na Institutu 

ekonomických studií, Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze. 

Doc. Teplý se ve své pedagogické činnosti věnuje zejména oblasti bankovnictví a finančních 

institucí, finanční ekonomii, kapitálových trhů a rovněž tématům z oblasti pojišťovacího sektoru.  

Jeho pedagogické aktivity byly umocněny garantováním předmětů, vedením disertačních a 

diplomových prací, vypracováním řady oponentských posudků a četným členstvím v komisích 

státních závěrečných zkoušek. Velmi oceňuji mezinárodní aktivity doc. Teplého, je typickým 

představitelem úspěšné nové generace akademických pracovníků. Jeho vyžádané přednášky na 

kvalitních zahraničních univerzitách i centrálních bankách jsou pomyslným puncem kvality jeho 

odborné práce. Rovněž úsilí doc. Teplého a jeho spolupracovníků stran tvorby učebních textů 

(včetně těch v anglickém jazyce) je nepřehlédnutelné. 

2. Vědecko-výzkumná činnost 

Doc. Teplý se od počátku své vědecko-výzkumné činnosti zaměřil na oblast bankovnictví, řízení 

rizik, ale i regulace a ochrany spotřebitelů v oblasti financí. Jeho pokrytí odborných témat je 

dosti široké. Věnuje se jak otázkám institucionálním, tak i problematice „čisté“ finanční 



ekonomie. V těchto oblastech se úspěšně ucházel o získání veřejné podpory výzkumných 

projektů GAČR, TAČR a také grantu GDN (CERGE-EI Foundation). Doc. Teplý je autorem pěti 

knižních publikací (monografií), tří vysokoškolských učebnic, mnoha dalších příspěvků v knižních 

publikacích jiných autorů, více než dvacet článků v impaktovaných časopisech, kde je autorem či 

spoluautorem. Dále bych vyzdvihl praktický přínos doc. Teplého k rozvoji finanční teorie, kde lze 

jmenovat projekt Navigátor bezpečného úvěru, aplikace pokročilých modelových technik 

v oblasti financí (agent based models), sestavení JT indexu finanční stability či vytvoření modelu 

pro efektivní regulaci. 

3. Závěr 

Odborná veřejnost respektuje doc. Teplého jako významného odborníka v oblasti financí. Doc. 

Teplý je uznávaný vědecky i pedagogicky a mohu konstatovat, že splňuje podmínky pro 

jmenování profesorem pro obor finance. Podle mého osobního názoru (podloženého 

dlouholetým kontaktem) je doc. Teplý – a to i přes svůj mladý věk – vyzrálou osobností, mající 

pro pozici vysokoškolského profesora všechny podstatné předpoklady. Doporučuji, aby 

profesorské řízení s doc. Teplým dále pokračovalo. Doporučuji rovněž, aby doc. Teplý přednesl 

před vědeckou radou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze profesorskou 

přednášku a na základě úspěšné přednášky, rozpravy a následných procedur byl jmenován 

profesorem pro obor finance. 
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