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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti centrálního 

bankovnictví. Zvolené téma je aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z titulní strany, z čestného prohlášení, poděkování, 

obsahu, seznamu zkratek, seznamu tabulek, úvodu, devíti meritorních kapitol (které jsou ještě dále 

členěny), závěru, seznamu použitých zdrojů, „Přílohy“, abstraktu v češtině, resumé (vč. názvu práce) 

v angličtině, klíčových slov v češtině a „key words“ v angličtině. 

Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny požadované 

formální složky a náležitosti. 

 Míra citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je provedena v práci, je 

dostačující. Zdroje jsou dohledatelné a jednoznačně identifikované. 

Práce je psána spíše obecným jazykem – viz např. s. 28 druhý odst. první věta nebo s. 54 druhý 

odst. druhá věta. Struktura práce by mohla být více systematická – např. nedělat závěry v úvodu 

kapitoly – viz např. s. 28 druhý odst. druhá věta.  

V práci jsou zbytečné překlepy či nepřesnosti – viz např. s. 6 druhý odst. (Česká republika před 

rokem 1989, „Národní banka československá“), vč. nepřesných citací Ústavy ČR a zákonů – viz např. 

s. 13 druhý odst., s. 41 posl. odst.  

Technickému zpracování mohla být věnována větší pozornost – viz např. nadpisy dole na 

stránce (s. 12, s. 18, s. 28). Není jasné, s jakým cílem jsou tabulky, které jsou postupně vloženy do 

textu práce, zkompletovány do přílohy v závěru práce. 

Z faktických chyb pak oponent vyjímá např.: (1) Definici centrální banky uvedené na s. 4 Bank 

of England v době svého vzniku nesplňovala, (2) Bundesbank v současnosti již neprovádí měnovou 

politiku (s. 30 čtvrtý odst. druhá věta, s. 50 první věta), stejně tak platné a účinné znění 

§ 3 Bundesbankgesetz neobsahuje text o měnové politice, (3) není správně pracováno s obsahem 

pojmů emise peněz, vydávání peněz, technický tisk bankovek a ražba mincí (viz např. s. 60 čtvrtý 

odst.). 

Po celkovém zvážení oponent diplomové práce předloženou práci doporučuje k obhajobě a 

navrhuje ji hodnotit známkou dobře (pokud diplomantka při obhajobě prokáže, že zpracované téma 

dostatečně ovládá). 

V Praze dne 6. června 2016 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec Ph.D. 
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