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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
         Diplomant si za své téma diplomové práce zvolil problematiku z praktického hlediska 
velmi aktuální, i když dosti často zpracovávanou. 
         Téma je bezpochyby zajímavé. Autor volí ekonomickoprávní pohled, ale řeší 
samostatně i celou řadu ekonomických problémů. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a   

 použité metody 
 
         Dané téma musí být zpracováno jak právně tak i ekonomicky, což diplomantovi 
vzhledem k jeho předchozímu studiu vyhovuje. Ocenit je nutno souhrnný pohled včetně 
problematiky vyplývající z dohod BASEL I. až BASEL III. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
         Práce je členěna na úvodní spíše teoretické pojednání o bankovním systému, funkcích 
a nástrojích centrální banky, druzích obchodních bank a tendencích ve vývoji bankovního 
sektoru. Dále na subjekty bankovního systému, bankovní regulaci a dohled, vztah emisní 
banky k bankám obchodním a konečně na pojednání o Evropské unii a eurozóně. Dále autor 
uvádí i návrh nového zákona o České národní bance, který předpokládal naše členství 
v eurozóně, ale nebyl schválen. Závěr práce tvoří shrnutí základních myšlenek autora. 
 Je možno konstatovat, že práce vyhovuje jak po stránce formální, tak i obsahové.  
 
 
4. Vyjád ření k práci 
          Diplomovou práci hodnotím jako vcelku zdařilou, jak bylo již výše uvedeno.  
Za nedostatek považuji, že autor mnohdy sklouzává k pouhému popisu na úkor připomínek 
de lege lata, respektive návrhů de lege ferenda.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Jsem toho názoru, že tento úkol byl naplněn. 

Diplomant využil nejen informace ze zákonů či 
odborné literatury, ale i z ostatních zdrojů.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Práci zpracoval samostatně. 

Logická stavba práce Diplomová práce se skládá z uvedených částí a je 
vcelku vhodně členěná.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval z domácí i zahraniční odbornou 
literaturou, včetně literatury ekonomické. Využity 
byly zřejmě i jiné prameny. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přistoupil ke zvolenému tématu  
zodpovědně. Dle mého názoru se měl více věnovat 
návrhům de lege ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, Úpravu hodnotím velmi dobře. 



tabulky) 
Jazyková a stylistická úroveň Po stránce jazykové je diplomová práce zcela na 

dobré úrovni. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
         Při ústní obhajobě by se měl diplomant zaměřit na problematiku právních a politických 
předpokladů vstupu ČR do eurozóny. 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
 
 
V Praze dne 10.1.2011     _________________________ 

vedoucí diplomové práce 


