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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Jana Čechová 
Téma práce: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 
Rozsah práce: 60 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

5.12.2011 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Jako téma své diplomové práce si autorka vybrala téma právního postavení a činnosti 
České národní banky. Toto téma vzhledem k aktuálnímu vývoji na finančním trhu a 
vzhledem k posilující roli orgánů dohledu nad finančním trhem i vzhledem k aktuálním 
otázkám měnově-politickým vztahujícím se k současné dluhové krizi považuji za 
vhodně zvolené. 

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

a použité metody 
 
Toto téma je z teoretického pohledu poměrně náročné, dotýká se mnoha zásadních 
otázek fungování ekonomiky státu. K jeho řádnému zvládnutí jsou potřebné nejen 
znalosti finančního práva, ale také práva ústavního či evropského, vhodné jsou také 
ekonomické znalosti. 
K tomuto tématu je publikována celá řada odborných i odborně-populárních publikací, 
a to jak v České republice, tak v zahraničí. Zdroje informací jsou tedy lehce dostupné.  
Autorka ke své práci použila zejména metodu analýzy dostupných pramenů a následné 
syntézy poznatků. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Autorka svou práci systematicky uspořádala do následujících kapitol: 
Úvod, 1) Bankovní systém; 2) Vznik a vývoj centrálního bankovnictví; 3) Právní 
postavení ČNB; 4) Činnost ČNB; 5) Organizační struktura ČNB; 6) Hospodaření ČNB; 
Závěr.  Hlavní kapitoly se následně dále člení na podkapitoly. Strukturu práce považuji 
za vyhovující. 
Práci autorka doplňuje seznamem zkratek, seznamem použité literatury a anglickým a 
českým resumé a seznamem klíčových slov. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Autorka zpracovala svou diplomovou práci na poměrně rozsáhlé téma, vzhledem 
k obvyklému rozsahu diplomové práce se pak nemohla věnovat všem otázkám 
podrobně, proto raději zvolila celkový přehled dané problematiky. Bohužel důsledkem 
tohoto postupu je nižší hloubka analýzy této problematiky a částečná popisnost práce. 
Autorka však ve své práci obsáhla všechny potřebné otázky vztahující se k centrálnímu 
bankovnictví i k dohledu nad finančním trhem. 
Autorka se nejdříve zabývá obecnými otázkami bankovnictví a postavení centrální 
banky v bankovním systému. Krátce přibližuje také vývoj centrálního bankovnictví ve 
světě i v České republice. 
Podstatnou část své práce pak věnuje právním otázkám postavení a činnosti ČNB. 
Neopomíjí také problematické otázky možného přijetí měny euro Českou republikou a 
souvislosti tohoto kroku vzhledem k ČNB. Dále se pak vyjadřuje také k nezávislému 
postavení ČNB. 
Velká část práce je následně věnována činnosti ČNB, autorka podrobně rozebírá 
jednotlivé činnosti centrální banky a jejich právní úpravu. 
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Práce je zpracována pečlivě, volen je vhodný jazyk, nedopouští se pravopisných chyb 
a celkově i forma práce je velmi pěkná. 
Negativem práce je popisnost a ne zcela dostatečná hloubka analýzy problematiky 
ovlivněná širokým tématem diplomové práce. Také mi zde chybí použití zahraniční 
literatury jako zdroje informací. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle diplomové práce autorka v práci naplnila. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Práce na téma spojené s Českou národní bankou 
jsou často zpracovávány, i s ohledem na ostatní 
práce na toto téma je tedy možné a nutné tuto 
diplomovou práci a její kvalitu hodnotit. 

Logická stavba práce Vnitřní systematika práce je vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka k vypracování své diplomové práce využila 
řadu literárních i jiných zdrojů, nepoužila však 
zahraniční literaturu. Forma citací je 
bezproblémová. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza a její hlouba byla ovlivněna šíří tohoto 
tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Z hlediska úpravy hodnotím tuto práci velmi 
pozitivně. 

Jazyková a stylistická úroveň Až na drobné chyby (spíše překlepy) hodnotím 
práci jako jazykově a stylisticky velmi zdařilou. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jak autorka hodnotí způsob jmenování členů bankovní rady ČNB? Jaká by byla vhodná 

alternativa, změna současného způsobu obsazování tohoto orgánu? 
 
2)  Jaké návrhy na změnu legislativy týkající se ČNB má autorka po zpracování své práce? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím stupněm velmi dob ře. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 17.12.2011                              prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


