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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil právní problematiku měnovou. Jedná 
se o oblast práva, která zajisté není nová, nicméně dlouhodobě zůstává mimo pozornost 
odborného zkoumání. Otázky měnového práva vzhledem k právnímu, technickému i 
společenskému vývoji v této oblasti lze považovat za stále aktuální a jejich zkoumání za 
potřebné a žádoucí. Diplomantovu volbu tématu diplomové práce je proto třeba hodnotit 
kladně.  

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

metody 
 

Diplomantem zvolené téma je tématem, které má své jádro v oboru finančního práva, 
nicméně přesahuje do řady dalších oborů práva soukromého i veřejného a má rovněž své 
aspekty unijněprávní a mezinárodněprávní. Téma navazuje na ekonomickou vědu, jejíž 
teoretické znalosti jsou nepochybně potřebné pro úspěšné zvládnutí tohoto tématu. 
Diplomant v předložené práci vykazuje přijatelnou míru obeznámenosti se všemi 
uvedenými obory a vybavenost potřebnými teoretickými znalostmi. Z použitých metod 
dominuje v předložené práci metoda deskriptivní, zastoupena, byť skromněji, je rovněž 
metoda analytická a komparativní. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle snad až příliš stručného úvodu a 
závěru, jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam 
použitých zdrojů, přehled klíčových slov a abstrakty v češtině a angličtině) – ze tří 
stěžejních částí či kapitol, dále dělených na menší podkapitoly dvou řádů. První část se 
zabývá obecným vymezením peněz a je založena spíše ekonomicky a retrospektivně. 
Druhá část je věnována české měně a je založena spíše popisně a historicky. Třetí, 
nejrozsáhlejší a nejzásadnější část práce se věnuje peněžnímu oběhu v České republice 
a teprve v ní se diplomant pouští do právních analýz a zkoumání aktuálních 
měnověprávních vztahů. Práce je doplněna přílohou obsahující grafy se statistickými údaji 
o tuzemském hotovostním peněžním oběhu. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předložená diplomová práce je vcelku úspěšným dílem podávajícím přehled o vybraných 
aspektech měnových pravidel u nás. Některé její pasáže (zejména historizující první a 
druhá) kapitola působí poněkud nadbytečně a trpí značnou popisností, naopak jiné 
pasáže obsahující vlastní diplomantovy analýzy (některá místa třetí kapitoly) jsou 
chvályhodné a mohly by být ještě přínosnější, kdyby se v nich diplomant pustil do větší 
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hloubky. Předloženou diplomovou práci lze považovat za přijatelnou a splňující všechny 
požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto typu. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle obvykle sledované u tohoto typu kvalifikačních 

prací i vlastní cíle vymezené v úvodu práce 
předložená diplomová práce splňuje. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant samostatně identifikoval vybrané 
relevantní aspekty a problémy, jakož i prameny 
dotýkající se zvoleného tématu diplomové práce. 
S dostatečnou mírou samostatnosti vybranou 
tématiku také zpracoval. V práci jsou přítomny 
diplomantovy vlastní hodnotící závěry.  
 
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce v systému Theses.cz vykázal podobnost 
s větším počtem (115) jiných dokumentů, přičemž 
vykázaná míra podobnosti není u žádného z nich 
rovna nebo vyšší než 5 %. Při bližším namátkovém 
zkoumání lze konstatovat, že podobnost je u 
přezkoumaných materiálů identifikovaných 
protokolem dána jen názvy či krátkými citacemi 
použitých nebo odkazovaných právních předpisů či 
jiných použitých a řádně citovaných pramenů. 
Uvedenou malou míru podobnosti nelze považovat 
za závadu předložené diplomové práce a lze ji plně 
akceptovat. 
 
Rovněž z kontroly textu v systému Turnitin, který 
vykázal nejvyšší míru podobnosti s jiným textem na 
úrovni 6 %, nevyplynula žádná relevantní 
pochybnost o diplomantově samostatnosti při 
vypracování předložené diplomové práce. 

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

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s dostatečně rozsáhlým 
okruhem literatury, v němž jsou zastoupeny zdroje 
internetové a též zdroje zahraniční a cizojazyčné. 
Na použité prameny diplomant odkazuje 
v dostatečně dimenzovaném poznámkovém 
aparátu své práce. Jeho citace jsou povětšině 
korektní a v souladu s citačními normami a 
uzancemi. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka diplomantovy analýzy zkoumaných 
problémů je přijatelná s ohledem na očekávaný 
standard daného typu kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Práce je 
doplněna přílohou s autorem zpracovanými grafy 
vycházejícími ze statistik ČNB. Poněkud na škodu 
těchto grafů je, že přímo u nich není uveden zdroj, 
jak by bylo obvyklé, přičemž informace o zdroji 
v práci sice nechybí, ale je umně skryta ve 
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vlastním textu práce.  
Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 

vcelku dobrá. V práci jsou v určité menší míře 
přítomny drobné jazykové a formulační 
nedokonalosti a ortografická pochybení (např. na 
str. 6, 9, 10, 11, 33). 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• K textu na str. 7 
Diplomant uvádí jako příklad mezinárodní měny bývalou evropskou měnovou 
jednotku ECU. Toto tvrzení bez dalších podmínek a kvalifikací je ovšem sporné a 
existují právní argumenty (shrnuté např. v zásadním rozsudku jedné z nejvyšších 
německých soudních instancí), podle nichž ECU nikdy měnou nebyla. Mohl by 
diplomant tedy svou tezi rozvést a obhájit ji? 
 

• K textu na str. 10 a násl. 
Diplomant hovoří o zlatém standardu. Věděl by kdy a jak dlouho byl na našem 
území zlatý standard uplatňován? 
 

• K textu na str. 39 
Diplomant reprodukuje text zákona o oběhu bankovek a mincí a uvádí, že za 
nestandardně poškozenou bankovku je považována bankovka, „jejíž plocha je 
menší než 50 % plochy původní“. Tato zákonná citace je ovšem nepřesná. Mohl by 
ji diplomant opravit a zamyslet se nad tím, z jakého důvodu je text zákona odlišný 
od diplomantovy reprodukce? 
 
 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci navrhuji hodnotit 
klasifikačním stupněm „velmi dobře“. 

 
 
V Praze dne 1. 9. 2020 
 

 
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 
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