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PosUDEK VEDoUcíHo DlPLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu
Dip|omantka si vybra|a za téma diplomové práce právní postavení a činnost české národní
banky. Téma je poměrně dobře a popsáno v odborné |iteratuře a je aktuá|ní především
v souvislosti s perspektivou právního postavení a činnosti české národní banky v okamžiku
Vstupu ČR do měnové unie i s návrhem nove|y zákona o čNtg.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Dip|omantkou zvo|ené téma dip|omové práce je tématem ve|mi často zpracovávaným a
existuje mnoho pramenů k využití. Dip|omantka při zpracování dip|omové práce pracova|a
nejen s českou, a|e i zahraniční |iteraturou. Zpracování zvo|eného tématu vyžaduje zejména
popisnou, koncepční, hodnotící, a|e také dovozovací metodu přístupu.

Formá!ní a systematické ě|enění práce
Z formá|ního hlediska se dip|omová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, úvodu, čtyř
kapitola závěru, seznamu použité |iteratury, seznamu právních předpisů, abstraktu v českém a
ang|ickém jazyce a seznamu klíčových s|ov.

V úvodu autorka poukázala na význam činnosti a postavení České národní banky a její
důvěryhodnost. Diplomantka si vytk|a za cí| b|íže popsat fungování a právní zakotvení ČNB,
jejím vztahu k Evropské unii a případnému přijetí Eura v České republice. Dip|omantka rovněž
v úvodu předes|a|a obsah jednot|ivých kapito| dip|omové práce a jejich cí|e.

První kapito|a je zaměřena na historický vrivoj českého centrá|ního bankovnictví od Rakouska-
Uherska, přes vznik samostatného českos|ovenského státu, vá|ečným obdobím i obdobím
sociaIismu, až po změny souvisejícíse vznikem Českého státu a oddě|ení měny.

Druhá kapito|a se věnuje právnímu zakotvení Črua, jejímu vztahu k ostatním orgánům státu,
jejímu zakotvení v Ústavě čn. oáte se zab'ývá organizační strukturou vedení čNtg a prvky její
nezávis|osti, včetně ná|ezu Ústavního soudu re|evantního k odvo|ávání č|enů bankovní rady.
V rámcitéto kapito|y dip|omantka zmíni|a také hospodařenía majetek ČNB.

Třetí kapitoIa se dotýká souvislostí Čtrts a přistoupením Čn k Evropské unii. Zmiňuje
nejvýznamnější dokumenty přijaté v|ádou čR v souvis|osti s přistoupením k eurozóně a také
maastrichtská konvergenční kritéria. obsahuje i pojednání o Evropské centrá|ní bance a
Evropském systému centrálních bank.

čtvrtá kapito|a se zabývá činnostmi a funkcemi čNB, zejména prováděním měnové po|itiky a
přís|ušných nástrojů k nap|ňování cí|e ČNtg. Popisuje ob|ast devizového hospodářství,
doh|edovou činnost Čtrtg nad různými subjekty českého finančního trhu i doplňkový doh|ed ve
spo|upráci s evropskými orgány doh|edu. V závěru se také věnuje návrhu zákona, kteným se
mění zákon č. 6/L993 Sb., o České národní bance, a zmiňuje nové úkoly a povinnosti ČNB
v návrhu zakotvené.



4.

Závěr diplomové práce zhodnocuje dů|ežitost a nepostradate|nost Črua zejména v doh|edové
ob|asti, dip|omantka hodnotí právní zakotvení čt\g a zamýšlí se nad vhodností přesnějšího
zakotvení nezávis|osti čNa v Ústavě čn i harmonizací procedur české právní úpravy při
jmenovánía odvo|ávání č|enů bankovní rady s úpravami Evropské centrá|ní banky.

Vyjádření k práci
Diplomová práce je zpracována veImi popisně, ať j iž z hIediska uvedení historických faktů,
činnostíči skutečností. Dip|omová práce je v chrono|ogii vývoje centrá|ní banky v první kapito|e
poněkud nepřehledná a opomíjí důvody či příčiny jednotIivých fází vývoje. Ve druhé kapitole
věnované také postavení bankovní rady a procesům jmenování či odvoláníjejich členů moh|a
dip|omantka využít téma k v|astnímu hodnocení významnosti či dopadům těchto procesů
v současné právní úpravě. Třetí kapitola a její téma přijetí eura v ČR da|o pří|ežitost pro
zmapování očekávatelných změn V pravomocích Črua Vstupem Čn oo měnové unie, což
dip|omantka nijak nerozvinu|a. Tato tematická ob|ast by by|a jistě zajímavější a vhodnější pro
ucelený pohled na postavení črug, než obsažný popis něktených činností črug, jako je napřík|ad
ve čtvrté kapito|e popisovaná emisní činnost, soustava pIatide| či jejich ochranné prvky.
V tomto směru působí dip|omová práce značně nevyváženě a dává pocit, že v ní dip|omantka
zmínila to, co se momentá|ně dočet|a v dostupné |iteratuře, avšak bez b|ižší ana|ýzy a zací|ení
dip|omové práce. Dip|omová práce také obsahuje jen ve|ice má|o v|astních názorů. Z h|ediska
ucelenosti zvoleného tématu nelze práci považovat za bezezbytku dokončenou.

Krltéria hodnocení práce

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Dip|omantka by v rámci ústní obhajoby dip|omové práce mě|a uvést své v|astní názory na
důvody přesnějšího zakotvení postavení bankovní rady a procesy jmenování či odvo|ání jejich
č|enů, možná rizika a konsekvence vyp|ývající ze současné právní úpravy a také očekávate|né
změny v postaveníČrua po případném přistoupení k měnové unii.
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Sp|nění cí|e práce Autorka si  v dip|omové práci nezvoIi|a užší cí| a zvo|ené
téma zpracova|a  pouze na zák|adníúrovn i .

samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce,,
v systému Theses.cz

Dip|omantka zpracova|a dip|omovou práci samostatně,
nicméně systém hodnotí autentičnost v|astních
formulací pouze na 80 %. Je patrné, že diplomantka
převza|a některé pasáže i z internetových zdrojů, avšak
neučini|a na ně odkaz.

Logická stavba práce Logika práce, zejména řazení témat moh|o být zvo|eno
vhodněj i .

Práce s |iteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

DipIomantka příznačně využiIa dostupnou odbornou
Iiteraturu včetně |iteratury zahraniční'

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Diplomantka se v práci více věnova|a popisu, ana|yt ické
závěry se v nívyskytujíveImi sporadicky.

Uprava práce (text, graÍy,
tabulky)

Dip|omová práce je formá|ně správně č|eněna,
s ohledem na popisný charakter se v ní nevyskytují grafy
an i  tabu lky .

Jazyková a sty|istická úroveň V dip|omové práci jsem neobjevi|a žádné přek|epy a
pravopisné chyby. Dip|omová práce je ze sty|ist ického
hIediska sepsána peč|ivě.
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Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Dip|omovou práci i přes uvedené výtky doporučuji
k ústné obhajobě.

Navržený klasifikační stu peň dobře
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