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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku právního 
postavení a činnosti České národní banky, což vzhledem ke (snad) končící  
celosvětové finanční krizi a činnostem, které centrální banka v České republice 
vykonává, je téma velmi aktuální. Lze konstatovat, že volba tématu byla vhodná a 
přínosná. 

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

a použité metody 
 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou nutné nejen znalosti finančního práva, ale 
také znalosti z oblasti práva správního, práva Evropské unie a také znalosti z oblasti 
ekonomie, téma je tedy průřezové. Vzhledem k aktuálnosti tématu je pro jeho 
vypracování dostupný dostatek odborné literatury, české i zahraniční. Ke zpracování 
práce diplomantka používala zejména deskripci, o vědeckých metodách použitých 
k vypracování práce se sama diplomantka v práci nezmiňuje. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je vnitřně členěna následujícím způsobem - úvod ani závěr není číslován, ostatní 
kapitoly pak nesou názvy: 1) Bankovní systém; 2) Vznik a vývoj centrálního 
bankovnictví; 3) Právní postavení ČNB; 4) Činnost ČNB; 5) Organizační struktura ČNB; 
6) Hospodaření ČNB.  
Zejména třetí a  čtvrtá kapitola se následně člení do řady podkapitol. Toto členění 
považuji za vhodné a odpovídající širokému tématu této práce. 
Práce je doplněna seznamem zkratek, seznamem použité literatury, který ale oproti 
zvyklostem není abecedně řazen, a anglickým a českým resumé a seznamem 
klíčových slov také v češtině a angličtině. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomantka si vybrala velmi široké téma své diplomové práce, což je obecným 
negativem této práce, neboť jí to neumožňovalo jít do dostatečné hloubky vybrané 
problematiky (z hlediska potřeby dodržet obvyklý rozsah diplomové práce). Tato 
skutečnost pak vyústila v sice relativně rozsáhlou, nicméně převážně popisnou práci, 
ve které se diplomantka zabývá vším ohledně ČNB, ale zároveň ničím zvláště 
podrobně.  
Na druhou stranu je nutné konstatovat, že se diplomantka v uváděných informacích 
vystříhá podstatnějších faktických chyb, což je pozitivní. Za příklad drobného 
pochybení mohu uvést absenci označení „II“ u „ERM II“ na str. 30. Či jmenování členů 
Výkonné rady ECB (neurčitým pojmem) „vedoucími představiteli eurozóny“.   
Diplomantka v úvodu práce nepříliš konkrétně specifikuje cíl své práce, proto je těžké 
hodnotit jeho dosažení. Úvod práce je spíše popisem obsahu diplomové práce, je tedy 
psán ex post, což neodpovídá požadavkům na postup tvorby vědecké práce. Také 
závěr práce je velmi krátký (necelá stránka textu), což je zcela nedostatečné. 
Podle mého názoru jsou vcelku nadbytečné kapitoly o historii centrálního bankovnictví, 
neboť v nich diplomantka pouze opakuje známá fakta. 
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Také mi není zcela zřejmý význam uvádění opravdu krátkých přehledů (v rozsahu pár 
řádek) zákonů v kapitole 3.1. 
Pozitivně hodnotím připojování vlastních názorů a komentářů. I když osobně 
s některými z nich nesouhlasím – např. nadbytečnost uvedení hlavního cíle činnosti 
centrální banky v Ústavě (str. 24).  
Diplomantka podle mého názoru nevhodně či bez vysvětlení používá některá vyjádření 
– netuším např. co znamená „jistá“ nezávislost ČNB (na str. 25). Také bych zcela 
nesouhlasil s tím, že Generální rada ECB je „dočasná“, je otázkou, zda vůbec někdy 
všichni členové EU přijmou měnu euro, aby tak mohla tato „dočasnost“ skončit. 
V kapitole 3.4. mi chybí zmínka o rozpočtové nezávislosti ČNB, která je u nás velmi 
výrazná. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce nejsou zcela přesně vymezeny, jedná se 

o popisnou práci přibližující činnost ČNB. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Práce na toto téma je relativně často 
zpracovávána, diplomantka je přitom neřeší nějak 
originálním způsobem. 

Logická stavba práce K vnitřní stavbě práce nemám připomínky. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracuje s relativně rozsáhlým počtem 
literárních zdrojů, avšak pouze českých. Přitom 
k tématu existuje i literatura zahraniční, zejména co 
se týká obecných otázek centrálního bankovnictví. 
Forma a rozsah je bez připomínek. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýzu považuji za nepříliš hlubokou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je pečlivá, práce ale neobsahuje 
tabulky, grafy a obrázky. 

Jazyková a stylistická úroveň Úroveň písemného projevu je na velmi dobré 
úrovni, bez podstatnějších pravopisných chyb či 
jiných nedostatků (např. nadbytečná čárka ve větě 
na str. 31, řádek 6). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Mohla by diplomantka shrnout, jaké je postavení ČNB mezi ostatními státními (veřejnými) 

orgány? A jak je to jejím postavením jako správního úřadu? (str. 26) 
 
2)  Jak diplomantka hodnotí spojení výkonu měnově-politické činnosti a výkonu dohledu nad 

finančním trhem v jedné instituci? 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit za předpokladu 
odborné diskuze při obhajobě ze strany 
diplomantky stupněm velmi dob ře. 

 
 
 
 
V Praze dne 4.1.2012                              JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


