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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Petra Švábová 
Téma práce: Právní aspekty m ěny a pen ěžního ob ěhu 
Rozsah práce: 57 stran autorského textu (62 stran včetně příloh a doplňků) 
Datum odevzdání práce: 25. 1. 2011 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila záležitosti měnového práva a 
zejména problematiku peněžního oběhu a platebního styku. Jedná se téma nikoli nové, 
ale vzhledem k rozvíjející a měnící se praxi i vyvíjející se právní úpravě je to téma 
nepostrádající na aktuálnosti a zároveň téma, které dosud nebylo na odpovídající 
úrovni komplexně vědecky zpracováno. Z tohoto hlediska tedy je diplomantčina volba 
tématu chvályhodná. 

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

použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma vyžaduje k odpovědnému zpracování předběžnou 
obeznámenost s celou řadou právních institutů a ekonomických postulátů, jakož 
technických postupů v oblasti platebního styku a peněžního oběhu a v neposlední řadě 
též široký historický a mezinárodní rozhled umožňující pochopení podstaty a významu 
institutů zahrnutých do zkoumané oblasti a jejich dějinné i teritoriální srovnání. 
Takovéto znalosti a rozhled diplomantka v předložené práci na vysoké úrovni bohužel 
neosvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci výrazně metoda 
deskriptivní. Téměř absentují metody ostatní a zejména pak metoda analytická.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle až příliš stručného úvodu a 
závěru, jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam 
použité literatury, anglickojazyčný abstrakt a přehled klíčových slov) – z celkem dvou 
hlavních kapitol, dělených dále na menší úseky či podkapitoly, zabývajících se 
postupně pojmem peněz a měny, měnou v České republice, bankovkami a mincemi, 
hotovostním peněžním oběhem, platebním stykem, finančním arbitrem a některými 
dalšími tématy.  

 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Předložená diplomová práce je určitým zklamáním, neboť diplomantka ponechává 
příležitost danou zajímavým a širokými souvislostmi oplývajícím tématem z velké části 
nevyužitu. Diplomantčino zpracování tématu je ploché a popisné, v přílišné míře 
poplatné použitým pramenům, z nichž diplomantka přebírá rozsáhlé pasáže, aniž by 
uváděla korektní odkazy na použité zdroje. Jisté pochvaly zaslouží diplomantčina 
snaha o podání srovnání úpravy některých měnověprávních institutů v českém právu a 
právu EU. I zde se však jedná spíše jen o promarněnou příležitost k významnějšímu a 
hlubšímu zkoumání. Právní analýzy v předložené diplomové práci téměř zcela 
absentují a diplomantčiny formulace a myšlenkové postupy jsou mnohdy nedokonalé. 
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních 
prací mírou jen sotva uspokojivou a reprezentuje spíše jen jakýsi mechanický kompilát 
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použitých zdrojů, především právních předpisů, nežli odborný či vědecký rozbor 
daného tématu. Po formální stránce (vedle níže uvedeného) je třeba zmínit nedostatek 
abstraktu v českém jazyce v tištěném vyhotovení předložené práce. Tento nedostatek 
by diplomantka mohla v rámci obhajoby odstranit alespoň dodáním samostatného listu 
ke vložení do odevzdaných výtisků své práce. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

uspokojivou měrou splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka správně identifikovala většinu 
relevantních aspektů a problémů souvisejících 
s danou problematikou, její zpracování však 
vykazuje jen malou míru samostatnosti a je příliš 
poplatné použitým pramenům. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
uspokojivě členěna. Při vlastních formulacích 
diplomantky vykazuje předložená práce menší 
logické a  formulační nedokonalosti. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s velmi úzkým okruhem 
literatury, v němž dominují učebnice a platné právní 
předpisy. Diplomantka nevyužila literatury 
zahraniční ani cizojazyčné. Internetové prameny 
v omezené míře využívala (prakticky jen 
internetové stránky ČNB). Velmi vážným 
nedostatkem předložené práce je naprostá 
absence průběžných odkazů na použité prameny, 
neuvádění korektních citací a neexistence 
poznámkového aparátu práce.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantka přináší jen souhrn faktů a myšlenek 
převzatých z použitých pramenů. V předložené 
práci téměř zcela absentuje vlastní diplomantčina 
analýza právních problémů z tématu vyplývajících.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Diplomantka 
využívá několika nepůvodních tabulek a grafů 
převzatých z použitých pramenů. Odkazy na zdroje 
těchto převzatých dat však nejsou úplné (necelá 
internetová adresa ČNB odkazující jen na její hlavní 
webovou stránku a nikoli na přesné místo, kde se 
převzatá tabulka či graf nachází). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce 
není dobrá. Diplomantka se dopouští 
dehonestujících gramatických chyb a jazykových 
pochybení – např. na str. 4, 5, 10, 19, 45 atd. –
zejména jí pak činí obtíže shoda podmětu 
s přísudkem. Stylistické a formulační nedokonalosti 
jsou rovněž poměrně četné – např. na str. 3, 4, 6, 
16, 23, 32 atd. 

 



 3 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

• K textu na str. 2 
Diplomantka zmiňuje státovky v souvislosti s krytím válečných výdajů feudálních 
států. Mohla by toto své tvrzení upřesnit či korigovat s ohledem na akceptovanou 
periodizaci vývoje státu, jakož i konkrétní případy výskytu státovek v naší či světové 
historii? 

 
• K textu na str. 4a 5 

Diplomantka se pokouší definovat institut mezinárodní měny a nadnárodní měny. 
V jejím pojetí (neobsahujícím odkazy na žádné použité zdroje) však dochází 
k určitému zmatení obou pojmů, kdy diplomantka např. uvádí Africké měnové 
společenství jako příklad situace, kdy několik států mezi sebou uzavřelo „smlouvu o 
používání měny jednoho státu“. O kterou národní měnu by se tedy jednalo dle 
diplomantčina názoru v případě středoafrického i západoafrického franku CFA? 
 

• K textu na str. 38 
Diplomantka v souvislosti s výkladem o bankovním spojení při bezhotovostním 
platebním styku zmiňuje algoritmus kontroly čísla účtu na modulo 11 a uvádí 
dokonce tabulku pro jeho výpočet. Přesto však její výklad není srozumitelný a 
nevyplývá z něj, jak tedy kontrola na modulo 11 vlastně funguje. Mohla by 
diplomantka tento svůj výklad ústně doplnit a uvést též příklad kontroly správnosti 
čísla účtu např. u čísla účtu 00755-0107790582/0300? 
 

 
 

Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

S výše uvedenými výhradami doporučuji 
diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím - za předpokladu 
úspěšné ústní obhajoby - jako dobrou. 

 
 
 
 
V Praze dne 2. 5. 2011 
 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 


