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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila porovnání české a slovenské 
centrální banky, a to jak z pohledu jejich právního zakotvení, tak činností, které 
vykonávají. S ohledem na fakt, že Slovensko je již delší dobu členem měnové unie, 
srovnání rozdílů v činnostech obou centrálních bank tak může poskytnout argumenty 
pro, resp. proti, vstupu ČR do měnové unie. Vzhledem k tomu, že vstup ČR do 
eurozóny a výhody a nevýhody plynoucí pro měnovou politiku s tímto krokem 
související jsou často diskutovány, považuji zvolené téma jako velmi aktuální.  
 

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

použité metody 

 
Zpracování tématu kladlo na autorku přiměřeně vysoké nároky pro práce tohoto typu. 
Zvolené téma vyžadovalo od diplomantky právní i ekonomické znalosti, přičemž 
autorka prokázala jejich obstojnou znalost. Vzhledem k tématu a cílům práce převažuje 
komparativní metoda doplněná o metodu deskriptivní. Na tomto místě je však vhodné 
zmínit, že problematika věnovaná měnové politice obou institucí by stála za hlubší 
analytický pohled, který by dodal následné komparaci další rozměr (např. vývoj inflace 
jako primárního cíle a jeho plnění/neplnění, nastavení úrokových sazeb, způsob využití 
konvenčních i nekonvenčních nástrojů v případě neplnění inflačního cíle). Zpracování 
diplomové práce lze však hodnotit jako odpovídající pracím tohoto typu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Předložená diplomová práce je logicky a přehledně rozčleněna do úvodu, tří 
samostatných kapitol práce, závěru, seznamu použitých zkratek a zdrojů a abstraktu 
v českém i anglickém jazyce. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky členěny do 
podkapitol a pro čtenáře je práce přehledná. Formální a systematické členění je na 
vynikající úrovni a v tomto směru nelze shledat žádné nedostatky. 
 

4. Vyjádření k práci 

 
Problematika centrálního bankovnictví je velmi komplexním tématem, jež zahrnuje 
právní a ekonomické otázky. I přes to, že centrální banka jako instituce je veřejností 
chápána především jako subjekt hrající hlavní roli v oblasti měnové politiky a vývoje 
ekonomiky, je zapotřebí věnovat stejnou pozornost legislativnímu ukotvení její činnosti. 
Autorka prokázala velmi dobrou znalost a orientaci nejen v oblasti právních předpisů 
souvisejících se zvoleným tématem, ale také v oblasti fungování centrálních bank, 
čemuž odpovídá zpracování a kvalita předložené práce.  
 

 



5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíle stanovené v úvodu diplomové práce byly 

splněny. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Systémem bylo nalezeno 185 dokumentů s mírou 
shodnosti textu nepřevyšující 5 %. Na základě 
analýzy protokolu o výsledcích shody mohu 
konstatovat, že nemám pochybnosti o autorství 
práce a o správném užívání zdrojů informací. 

Logická stavba práce Logickou stavbu práce hodnotím jako velmi 
zdařilou. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou, na kterou řádně a 
průběžně odkazuje. Tomu odpovídá i rozsah a 
struktura poznámkového aparátu, který je veden 
průběžně a čítá 281 poznámek pod čarou. 
S ohledem na zvolené téma se jedná o tuzemské i 
zahraniční zdroje. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Co do podrobnosti zpracovala autorka téma 
průměrným způsobem. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Diplomová práce má standardní grafickou úpravu. 
Text je doplněn přehlednými tabulkami, které jsou 
pro čtenáře užitečné při srovnávání popisovaných 
oblastí. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako 
výbornou. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Z hlediska úpravy je možné v práci nalézt věty, ve kterých chybí slovo nebo je 
v nesprávném tvaru (str. 82, 84), nicméně tyto nedostatky se v předložené práci téměř 
nevyskytují. Práce neobsahuje překlepy, ale poznámky pod čarou nemají vždy stejné 
odsazení např. na str. 33, 48, 56. V tabulce č. 8 jsou zaměněny hodnoty pro výpočet 
povinných minimálních rezerv, k čemuž by nemělo docházet. Z hlediska rozsahu lze 
tyto nedostatky považovat marginální. 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1) V diplomové práci je mnohokrát poukázáno na rozdíly mezi činnostmi ČNB a NBS 

v důsledku toho, že na Slovensku bylo euro přijato jako národní platidlo. Domníváte 
se, že by bylo vhodné, aby ČR přistoupila ke společné měně, i když by tím ČNB 
přišla o suverénní měnovou politiku (a nemohla tím pádem využít např. kurzové 
intervence, které byly mezi roky 2013 a 2017 využity jako nástroj měnové politiky)? 
 

2) Několikrát je upozorněno na shodné rysy v právní úpravě ČNB a NBS, které 
vychází z legislativního ukotvení SBČS. Domníváte se, že by došlo k zásadním 
změnám legislativy, kdyby ČR vstoupila do EMU? 

 
3) Na str. 56 uvádíte, že ČNB dosahuje svého cíle cenové stability prostřednictvím 

transmisního mechanismu, který je nazýván cílování inflace a na vývoj inflace 
centrální banka následně reaguje expanzivní nebo restriktivní měnovou politikou. 



Vysvětlete tyto pojmy a průběh transmise, jež nejsou v této části diplomové práce 
specifikovány. 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, 
tak i formální, splňuje požadavky kladené 
na práce tohoto druhu, a proto doporučuji její 
přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně/velmi dobře s přihlédnutím k průběhu 
ústní obhajoby 

 
 
V Praze dne 2. prosince 2019 
 

_________________________ 
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D. 

oponentka 
 



OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

Jméno diplomantky: Tereza Drobná 
Téma práce:  Komparace právního zakotvení a činnosti české a 

slovenské centrální banky 
Rozsah práce: 171 566 znaků včetně mezer 
Datum odevzdání práce: 13. 11. 2019 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila porovnání české a slovenské 
centrální banky, a to jak z pohledu jejich právního zakotvení, tak činností, které 
vykonávají. S ohledem na fakt, že Slovensko je již delší dobu členem měnové unie, 
srovnání rozdílů v činnostech obou centrálních bank tak může poskytnout argumenty 
pro, resp. proti, vstupu ČR do měnové unie. Vzhledem k tomu, že vstup ČR do 
eurozóny a výhody a nevýhody plynoucí pro měnovou politiku s tímto krokem 
související jsou často diskutovány, považuji zvolené téma jako velmi aktuální.  
 

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

použité metody 

 
Zpracování tématu kladlo na autorku přiměřeně vysoké nároky pro práce tohoto typu. 
Zvolené téma vyžadovalo od diplomantky právní i ekonomické znalosti, přičemž 
autorka prokázala jejich obstojnou znalost. Vzhledem k tématu a cílům práce převažuje 
komparativní metoda doplněná o metodu deskriptivní. Na tomto místě je však vhodné 
zmínit, že problematika věnovaná měnové politice obou institucí by stála za hlubší 
analytický pohled, který by dodal následné komparaci další rozměr (např. vývoj inflace 
jako primárního cíle a jeho plnění/neplnění, nastavení úrokových sazeb, způsob využití 
konvenčních i nekonvenčních nástrojů v případě neplnění inflačního cíle). Zpracování 
diplomové práce lze však hodnotit jako odpovídající pracím tohoto typu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Předložená diplomová práce je logicky a přehledně rozčleněna do úvodu, tří 
samostatných kapitol práce, závěru, seznamu použitých zkratek a zdrojů a abstraktu 
v českém i anglickém jazyce. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky členěny do 
podkapitol a pro čtenáře je práce přehledná. Formální a systematické členění je na 
vynikající úrovni a v tomto směru nelze shledat žádné nedostatky. 
 

4. Vyjádření k práci 

 
Problematika centrálního bankovnictví je velmi komplexním tématem, jež zahrnuje 
právní a ekonomické otázky. I přes to, že centrální banka jako instituce je veřejností 
chápána především jako subjekt hrající hlavní roli v oblasti měnové politiky a vývoje 
ekonomiky, je zapotřebí věnovat stejnou pozornost legislativnímu ukotvení její činnosti. 
Autorka prokázala velmi dobrou znalost a orientaci nejen v oblasti právních předpisů 
souvisejících se zvoleným tématem, ale také v oblasti fungování centrálních bank, 
čemuž odpovídá zpracování a kvalita předložené práce.  
 

 



5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíle stanovené v úvodu diplomové práce byly 

splněny. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Systémem bylo nalezeno 185 dokumentů s mírou 
shodnosti textu nepřevyšující 5 %. Na základě 
analýzy protokolu o výsledcích shody mohu 
konstatovat, že nemám pochybnosti o autorství 
práce a o správném užívání zdrojů informací. 

Logická stavba práce Logickou stavbu práce hodnotím jako velmi 
zdařilou. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou, na kterou řádně a 
průběžně odkazuje. Tomu odpovídá i rozsah a 
struktura poznámkového aparátu, který je veden 
průběžně a čítá 281 poznámek pod čarou. 
S ohledem na zvolené téma se jedná o tuzemské i 
zahraniční zdroje. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Co do podrobnosti zpracovala autorka téma 
průměrným způsobem. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Diplomová práce má standardní grafickou úpravu. 
Text je doplněn přehlednými tabulkami, které jsou 
pro čtenáře užitečné při srovnávání popisovaných 
oblastí. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako 
výbornou. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Z hlediska úpravy je možné v práci nalézt věty, ve kterých chybí slovo nebo je 
v nesprávném tvaru (str. 82, 84), nicméně tyto nedostatky se v předložené práci téměř 
nevyskytují. Práce neobsahuje překlepy, ale poznámky pod čarou nemají vždy stejné 
odsazení např. na str. 33, 48, 56. V tabulce č. 8 jsou zaměněny hodnoty pro výpočet 
povinných minimálních rezerv, k čemuž by nemělo docházet. Z hlediska rozsahu lze 
tyto nedostatky považovat marginální. 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1) V diplomové práci je mnohokrát poukázáno na rozdíly mezi činnostmi ČNB a NBS 

v důsledku toho, že na Slovensku bylo euro přijato jako národní platidlo. Domníváte 
se, že by bylo vhodné, aby ČR přistoupila ke společné měně, i když by tím ČNB 
přišla o suverénní měnovou politiku (a nemohla tím pádem využít např. kurzové 
intervence, které byly mezi roky 2013 a 2017 využity jako nástroj měnové politiky)? 
 

2) Několikrát je upozorněno na shodné rysy v právní úpravě ČNB a NBS, které 
vychází z legislativního ukotvení SBČS. Domníváte se, že by došlo k zásadním 
změnám legislativy, kdyby ČR vstoupila do EMU? 

 
3) Na str. 56 uvádíte, že ČNB dosahuje svého cíle cenové stability prostřednictvím 

transmisního mechanismu, který je nazýván cílování inflace a na vývoj inflace 
centrální banka následně reaguje expanzivní nebo restriktivní měnovou politikou. 



Vysvětlete tyto pojmy a průběh transmise, jež nejsou v této části diplomové práce 
specifikovány. 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, 
tak i formální, splňuje požadavky kladené 
na práce tohoto druhu, a proto doporučuji její 
přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně/velmi dobře s přihlédnutím k průběhu 
ústní obhajoby 

 
 
V Praze dne 2. prosince 2019 
 

_________________________ 
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D. 

oponentka 
 


