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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Téma práce: Právní aspekty měny a peněžního oběhu 
Rozsah práce: 57 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

25.1.2011 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku měnového práva 
a platebního styku. Ač jsou to témata, která jsou bádána po dlouhou řadu let, neboť se 
jedná o tradiční oblasti finančního práva, i přes to mohu výběr takovéhoto tématu 
diplomové práce označit za vhodný. I tato oblast totiž doznává permanentních změn. 

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

použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva evropské unie, 
také ekonomické znalosti jsou plusem, které může pomoci k vypracování kvalitní 
práce. O těchto tématech je v České republice i v zahraničí publikováno dostatek 
monografií, odborných článků atp. Vstupní údaje jsou tedy vcelku lehce dosažitelné. 
Diplomantka se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, bohužel oproti 
zvyklostem běžným při zpracování vědeckých prací nezmiňuje, jedná se však přitom 
především o analýzu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
má 57 stran vlastního textu, přičemž diplomantka překračuje doporučený počet znaků 
na jednu stránku. 
Vnitřní členění práce je velmi střídmé, když má práce mimo úvodu a závěru (které 
diplomantka nečísluje) jen dvě hlavní kapitoly (diplomantka se přísně drží rozdělení na 
měnu a peněžní oběh). Tyto hlavní kapitoly se sice vnitřně dále člení, avšak dle mého 
názoru toto není struktura, kterou bych označil za nejvhodnější.Názvy obou kapitol 
jsou: 1) Pojetí peněz a měny, 2) Peněžní oběh. 
Z hlediska struktury práce (ale i obsahu) za zcela nevyhovující hodnotím úvod a závěr. 
Tyto části práce diplomantka pojala zcela minimalisticky, pouze na pár řádků. Ani úvod, 
ani závěr tak nesplňují základní požadavky. V Úvodu nenalezneme cíle práce, způsob 
řešení práce, ani předpokládanou náplň jednotlivých kapitol, natož metodologii. 
V závěru zase zcela chybí vyhodnocení nabytých poznatků, formulování závěrů atd. 
Obě tyto části, které mají ve vědeckých pracích své podstatné (a funkční) místo, jsou 
v této práci absolutně bezobsažné. Toto považuji za podstatné negativum této 
diplomové práce. 
Práce je doplněna českým a anglickým seznamem klíčových slov a anglickým 
shrnutím, dále pak přehledem použité literatury, do které oproti zvyklostem 
diplomantka řadí také právní normy (měly by zde spíše použít rozdělení zdrojů 
informací podle jejich druhů).   

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Z celkového pohledu jsem byl touto prací zklamán.  
Práce je podle mého soudu dosti popisná, autorka v ní nenabízí svůj pohled na 
problematiku, své názory či závěry. Hloubka analýzy tématu je nedostatečná. 
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Některé informace minimálně vzbuzují otázky ohledně faktické správnosti. V práci se 
nachází vyšší počet jazykových nedostatků, zejména v interpunkci, což dále snižuje 
kvalitu práce. Narazil jsem také na to, že pokud je text uveden v první osobě, je psán 
v mužském rodě (např. hned na str. 2 nahoře). U některých informací bych 
předpokládal, že jsou spíše citacemi, než výsledkem vlastního bádání (např. funkce 
peněz na str. 3 a 4). Otázkou k diskuzi pak je například to, zda ECU bylo měnou 
v právním slova smyslu (str. 4). Domnívám se také (ač je to spíše chyba v logice věty), 
že na str. 25 diplomantka zamýšlela napsat „V porovnání s některými jinými zeměmi, 
například Velkou Británií či USA, kde k prekluzi bankovek a mincí nedochází.“, uvedla 
však namísto „kde“ slovo „zde“, což smysl sdělení zcela obrací. 
Celkově tedy práce nepřináší nic nového, jen uspořádává známé informace. 
V práci zcela chybí poznámkový aparát, nenašel jsem jedinou citaci. Otázkou pak je, 
proč v použité literatuře diplomantka uvádí pět děl a jakým způsobem je použila. Toto 
opět vůbec neodpovídá charakteru diplomové práce. 
Z těchto důvodů (a zejména kvůli zcela nevědeckému přístupu (absence úvodu a 
závěru (téměř) a citací (zcela)) mohu tuto práci hodnotit nanejvýše stupněm dobře a to 
pouze za předpokladu, že diplomantka při obhajobě práce bude odborně reagovat na 
všechny otázky.. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce si diplomantka v úvodu nevymezuje.  
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma není jako absolventská práce 
zpracováváno příliš často, nicméně prameny 
informací jsou snadno dostupné, diplomantka navíc 
k zpracování tématu nepřistupuje nijak originálně. 

Logická stavba práce Vnitřní struktura práce je dosti jednoduchá. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila pouze pěti literárních zdrojů, 
přitom žádný z nich nebyl zahraniční (u jednoho se 
jedná o překlad) 
Podstatným negativem práce je absence 
poznámkového aparátu a citací.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza je nedostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na průměrné úrovni, 
celkový obraz práce zlepšují tabulky a obrázky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je vcelku dobrá, ale některé 
věty jsou formulovány ne zcela jazykově čistě a 
logicky. Často jsem v textu našel nedostatky 
v interpunkci. Negativní postoj zaujímám také 
k obratu „právně ošetřeno“, který diplomantka často 
používá. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Diplomantka by se měla vypořádat s výše uvedenými připomínkami vztahujícími se 

k postupu vědecké práce. 
 
2)  Může diplomantka podrobně objasnit soluční okamžik podle aktuální úpravy? (str. 45) 
  
3)  Jaké zásadní změna legislativy upravující finančního arbitra a jeho fungování se 

v současné době chystají? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 
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k obhajob ě 
Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím za podmínky kvalitního ústního 

projevu diplomantky při obhajobě a 
argumentačně smysluplného obsahu tohoto 
projevu stupněm dob ře. 

 
 
V Praze dne 23.3.2011 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


