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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Jan Švehla 
Téma práce: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

Rozsah práce: celkem 66 stran (z toho 56 stran vlastního autorského textu) 
Datum odevzdání práce: 2. 7. 2013 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti centrálního 
bankovnictví. Jedná se o téma zajisté nikoli nové, avšak vzhledem k současnému i 
v blízké budoucnosti očekávanému vývoji postavení a úloh centrální banky u nás 
(nejenom v kontextu probíhajících celounijních změn v regulaci finančního trhu a 
v návaznosti na budoucí případné přijetí eura v České republice) se jedná o téma 
nepostrádající na aktuálnosti. 
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, jež má nepochybně svůj základ v ekonomické 
a finanční vědě, na který pak navazuje několik právních oborů. Vedle vlastního práva 
finančního je to např. právo ústavní a správní a ovšemže v současné epoše rovněž 
právo evropské. Odpovědný přístup ke zpracování zvoleného tématu vyžaduje 
předběžnou obeznámenost s celou řadou právních institutů, faktických údajů a 
ekonomických postulátů, tedy solidní teoretickou průpravu, kterou diplomant 
v dostatečné míře osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda 
deskriptivní, přítomna, byť mnohem skromnější měrou, je rovněž metoda analytická. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a závěru, 
jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam zkratek, 
seznam použité literatury a dalších pramenů, abstrakt v angličtině, jakož i přehled 
klíčových slov v češtině a angličtině) – z celkem tří stěžejních kapitol, dále dělených 
podle potřeby na menší úseky podle desetinného systému. V těchto kapitolách se 
diplomant postupně zabývá obecným výkladem o centrálním bankovnictví, historickým 
vývojem centrálního bankovnictví na našem území, právním postavením a náplní 
činnosti ČNB. Oproti předepsané struktuře vytištěné provedení práce neobsahuje 
abstrakt v českém jazyce (ten byl diplomantem dodán pouze v elektronické podobě). 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
V předložené diplomové práci se diplomant vcelku úspěšně vypořádal se zpracováním 
historie i současnosti a očekávané blízké budoucnosti naší centrální banky. Jeho práce 
je logicky uspořádaná, srozumitelná a čtivá, byť zůstává poněkud popisná, povrchní a 
očekávání hlubších analýz ponechává nenaplněna. Nevybočuje tak z obvyklé a 
průměrné úrovně diplomových prací na toto téma. Lze ji označit za přijatelnou a 
způsobilou k obhajobě. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

dostatečnou mírou splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomant samostatně identifikoval relevantní 
právní i ekonomické aspekty a problémy, jakož i 
potřebné prameny dotýkající se zvoleného tématu 
diplomové práce. S menší mírou samostatnosti pak 
přistoupil k analýze těchto aspektů a problémů a 
pokusil se formulovat své vlastní závěry. Protokol o 
vyhodnocení podobnosti závěrečné práce 
nevykázal žádnou podobnost s jinými texty. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
přijatelně logicky a ústrojně členěna. Snad jen 
poslední, třetí kapitola (která svým rozsahem 
představuje téměř 2/3 práce) měla být rozdělena na 
více částí. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s dostatečně široce a 
reprezentativně sestaveným okruhem pramenů, 
mezi nimiž nechybějí ani prameny internetové, 
avšak téměř absentují prameny zahraniční. 
Rozpaky budí diplomantovo časté spoléhání na 
všeobecné popularizační internetové zdroje (např. 
Wikipedii, server Businessinfo.cz) které nejsou 
považovány za dostatečně autoritativní a vhodný 
zdroj pro vědeckou práci. Rovněž nepříliš šťastné je 
diplomantovo přebírání některých notoriet či 
zákonných pravidel odkazem na literaturu namísto 
uvedení přímého zdroje (např. odkaz 71 na str. 35). 
Jinak jsou diplomantova práce s literaturou a jeho 
systém odkazů na ni v poznámkách pod čarou 
přijatelné a v souladu s citační normou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant podává ve své práci jen velmi málo 
analýz problémů vyvstávajících ze zpracovávaného 
tématu a hloubka jeho analýz je malá. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Diplomant ve 
své práci nevyužívá grafů ani tabulek, což však 
není nutno považovat za vadu.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
vcelku dobrá, až na občasné jazykové chyby mající 
vesměs podobu chybějících hlásek nebo celých 
slov (např. na str. 18, 37, 54 atd.). 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
• K textu na straně 16 a násl.: 

 
Mohl by diplomant uvést osud jím zmiňované novely zákona o ČNB z roku 2013 a 
stručně charakterizovat nejdůležitější novinky, které přináší? 
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• K textu na straně 18: 
 
Mohl by diplomant provést opravu své chyby v posledním odstavci podkapitoly 3.1.1 a 
dále se zamyslet nad podstatou a rozdíly mezi vyhláškami a opatřeními ČNB? 

 
• K textu na straně 20: 

 
V souvislosti s diplomantovou zmínkou o soustavě poboček ČNB, mohl by diplomant 
uvést, zda a jaké změny lze v této soustavě očekávat v blízké budoucnosti? Lze 
očekávat rozšíření či naopak snížení jejich počtu? 

 
• K textu na straně 34: 

 
Diplomant uvádí jako většinový příklad operací na volném trhu prováděných ČNB tzv. 
repo operace. Co ho vede k zařazení repo operací na volný trh a jak by tento volný trh 
definoval? Co je na trhu repo úvěrů volného? 
 

• K textu na straně 36: 
 
Diplomant používá termín „povolení dle devizového zákona“. Mohl by tento termín blíže 
objasnit? O jaké povolení, jaké osobě a k jaké činnosti se jedná a o které ustanovení 
devizového zákona se takové povolení opírá? 
 

• K textu na straně 54: 
 
Diplomant uvádí v jedné větě, že „S monetární politikou souvisí i emisní monopol, kterým 
disponuje výhradně ČNB; reguluje objem peněžních prostředků v oběhu“. Mohl by 
rozvést, co to vůbec je emisní monopol, jak souvisí s objemem peněžních prostředků 
v oběhu a jakým způsobem jej lze využít k regulaci objemu peněžních prostředků 
v oběhu? 
 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou 
až dobrou. 

 
 
 
V Praze dne 11. 9. 2013 

 
_________________________ 

JUDr. Petr Kotáb 
Katedra finančního práva a finanční vědy 

PFUK 
 
 


