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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Jan Švehla 

Téma práce: Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 

Rozsah práce: 56 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 2.7.2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku právního postavení a činnosti 
České národní banky, což vzhledem k proběhlé celosvětové finanční krizi a činnostem,  
které česká 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 z oblasti ekonomie, téma je tedy 
průřezové.  
Vzhledem k aktuálnosti tématu je pro jeho vypracování dostupný dostatek odborné literatury, 
české i zahraniční. 
Diplomant vhodně v úvodu své práce vymezuje také metody vědecké práce, které využíval při 
zpracování své diplomové práce, jedná se o analýzu legislativy a odborných statí jiných autorů 
a o deskripci. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 56 stran 
vlastního textu. Její vnitřní členění je následující: práce má mimo úvodu a závěru jen  
tři kapitoly, které se dále vnitřně člení (a to zejména kapitola třetí velmi široce). Diplomant 
nečísluje úvod a závěr práce, názvy ostatních kapitol této práce jsou následující: 1) Centrální 
bankovnictví – obecný výklad; 2) Historický vývoj centrálního bankovnictví na území České 
republiky; 3) Právní postavení a náplň činnosti České národní banky.  
Podle mého názoru by systematika práce mohla být přehlednější, dělení do pouhých tří kapitol 
není obvyklé, zvlášť když se právě třetí kapitola opravdu široce dále člení. 
Práce je doplněna pouze anglickým resumé a seznamem klíčových slov, seznamem zkratek, 
seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant si vybral velmi široké téma své diplomové práce, což je obecným negativem této 
práce, neboť mu to neumožňovalo jít do dostatečné hloubky vybrané problematiky (z hlediska 
potřeby dodržet obvyklý rozsah diplomové práce). Tato skutečnost pak vyústila v  dosti plytkou 
práci, ve které se diplomant zabývá vším jen krátce a málo do hlubky. Na druhou stranu je 
nutné konstatovat, že se diplomant v uváděných informacích vystříhá podstatnějších faktických 
chyb, což je pozitivní. 
První kapitola není dlouhá, navíc se v ní diplomant velmi inspiruje knihou prof. Revendy  
a nepřináší k tématu nic nového. Kapitola druhé pak také krátce představuje historii 
centrálního bankovnictví, kde diplomant opět pouze čerpá z literatury a nepřináší, ani přinést 
nemůže, nic nového. Hlavní částí práce je kapitola třetí, ve které se diplomant zabývá činností 
ČNB a aktuálním návrhem na podstatnou změnu zákona o ČNB. Toto aktuální zaměření je 
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vhodné a poskytuje autorovi možnost k vlastním komentářům a úvahám. Pozitivně hodnotím 
také zapracování významné judikatury. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant si v úvodu své práce cíle vymezuje dosti 
široce, když zamýšlí postihnout velmi rozsáhlou činnost 
centrální banky. Tento cíl je splněn, avšak za nízké 
hloubky analýzy dané problematiky 

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

Toto téma bývá zpracováváno velmi často. Diplomant jej 
nadto zpracovává obvyklými metodami, nepřináší 
k tématu mnoho svých poznatků. 
Systémem Theses.cz nebyl nalezen dokument, který by 
vykazoval shodnost s předkládanou prací, tj. počet 
nalezených podobných dokumentů je tedy nula. 

Logická stavba práce Systematika práce je velmi stručná (viz poznámka výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil řadu zdrojů informací, avšak pouze 
českých. Práce se zahraniční literaturou je přitom 
podstatnou náležitostí zpracování diplomové práce! 
Citace splňují formální požadavky. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je dostatečná, avšak celkově 
je práce spíše popisnějšího typu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je vcelku pečlivě zpracována. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je vcelku dobrá, ale je 
možné v práci nalézt značný počet překlepů či 
chybějících mezer, a to zejména u označení ustanovení 
zákonů. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Diplomant by se při obhajobě své práce měl vyjádřit například k následujícím otázkám 
1. Mohl by diplomant shrnout, jaké je postavení ČNB mezi ostatními státními (veřejnými) 

orgány? (A jak je to s jejím postavením jako správního úřadu, jaká byla zvolena právní 
konstrukce jejího postavení? (str. 17)) 

2. Došlo mezi odevzdáním práce a obhajobou k vývoji ohledně novely zákona o ČNB (tisk PSP 
č. 829), změnila se nějak novela oproti popisovanému stavu? 

3. Jak diplomant hodnotí spojení výkonu monetární činnosti a výkonu dohledu nad 
finančním trhem v jedné instituci? 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci známkou 
velmi dobře. 

 
 
 
V Praze dne 25.8.2013 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


