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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si vybrala téma, které je aktuální a potřebné – právní zakotvení postavení 

a úlohy centrálních bank je pro jejich význam v ekonomice země vždy zásadní; analýze 

postavení a činnosti slovenské centrální banky se u nás moc pozornosti nevěnuje, ačkoli je 

to historicky i ekonomicky (až do přijetí eura) nám nejbližší centrální banka.  

 

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

metody 

Je použita metoda komparace, srovnání historického i současného právního zakotvení, dále 

jsou popsány i ekonomické základní ukazatele. Téma je z hlediska práva středně náročné. 

Z hlediska ekonomické analýzy diplomová práce nešla do přílišné hloubky. Práce 

odpovídá standardním ekonomickým znalostem studenta právnické fakulty.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální a systematické členění práce je vzhledem k cílům a hypotéze práce pořádku: 

Práce je rozdělena na úvod, 3 na sebe logicky navazující části a závěr. Práce splňuje po 

formální stránce podmínky kladené na tento typ prací, splňuje daný minimální rozsah 

práce. Práce je zpracována s obvyklým aparátem – citace, odkazy na literaturu, materiály a 

zákonné normy jsou v pořádku, na konci práce je uveden seznam literatury a pramenů. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce je přehledná a odpovídá na základní položené otázky: diplomantka dobře uvedla, že 

důvodem shodných rysů v právním zakotvení ČNB a NBS je skutečnost, že obě centrální 

banky vycházely ze stejné základny, kterou byla úprava zanikající Státní banky 

československé; odlišnosti se projevily v ústavním zakotvení. Dále popsala činnosti, které 

charakterizují centrální banku jako specifickou instituci a které ji odlišují od běžných 

obchodních bank, to znamená činnost emisní, měnovou politiku, regulaci a dohled a 

devizovou činnost. Základní rozdíly v měnové politice české a slovenské centrální banky 

podle diplomantky vyplývají z (ne)přijetí eura. Práce obsahuje dobrou právní komparaci, 

chybí hlubší ekonomická analýza. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cílem diplomové práce byla identifikace a 

vymezení základních rozdílů a shodných prvků v 

právním zakotvení a činnosti české a slovenské 

národní banky v současnosti. Hypotéza byla, že 



  

ČNB a NBS jsou si velice podobné ve způsobu 

zakotvení v právních předpisech, a odlišné v 

činnostech, které provádějí.  

Cíl práce byl splněn 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla po úvodních konzultacích zpracována 

samostatně. Protokol na plagiátorství vyhodnotil 

shodu menší než 5 %, shoda se týkala převážně 

právních předpisů. Zdroje byly řádně citovány.  

Logická stavba práce ano 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka při zkoumání postavení ČNB a SNB 

vycházela ze stěžejních českých a slovenských 

komentářů a materiálů (Z. Revenda, P. Musílek, M. 

Mandel, J. Barák atd.) a zákonných norem, 

oficiálních stránek a prezentací a odborných 

časopisů (Biatec). Cizojazyčné zdroje (kromě 

slovenských) použity nejsou. Citace a odkazy na 

zdroje a prameny jsou v pořádku. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Na průměrné úrovni, vzhledem k právně-

ekonomickému zaměření práce dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce obsahuje přehledové tabulky, které poskytují 

dobré srovnání. Dobrá grafická úprava, jasně 

oddělený text zákona od vlastního textu. 

Jazyková a stylistická úroveň Drobné prohřešky ve větné skladbě, práce je jinak 

čtivá a přehledná  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Otázky k zodpovězení u ústní obhajoby: 

1. Jak ovlivňuje ECB a unijní předpisy činnost ČNB (i přesto, že ČR nepřijalo euro)? 

2. Proveďte srovnání české a slovenské úpravy jmenování jednotlivých členů bankovní 

rady z pohledu principu osobní nezávislosti. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře 
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