
 

Stránka 1 z 2 

 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE  
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Rozsah práce: 70 stran 

Datum odevzdání práce: 8. 2. 2018 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma, tj. oblast centrálního bankovnictví a monetární politiky, je aktuální. 

 

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

metody 

Téma centrálního bankovnictví považuji za jedno z nejnáročnějších na pochopení a rovněž 

velmi náročné na získání a zpracování vstupních údajů. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je dobře a přehledně členěna. 

 

4. Vyjádření k práci 

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

úvodní kapitoly, tří meritorních kapitol (které jsou ještě dále členěny), závěru, seznamu 

použitých zdrojů, abstraktu a klíčových slov v češtině, názvu, abstraktu a klíčových slov 

v angličtině. 

V kapitole 1 se diplomant zabývá historií a podstatou centrálního bankovnictví, 

v kapitole 2 pak souvislostmi s aplikací centrálního bankovnictví a v kapitole 3 pak 

praktickou aplikací monetární politiky. Předložená práce tak má značně velký záběr, což 

však na druhou stranu snižuje hlubku průniku do zpracovávané materie. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran 

(znaků) a obsahuje všechny požadované formální 

složky a náležitosti. 

Cíl práce splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

 

Předložená práce není plagiát. 

Logická stavba práce Struktura práce je systematická. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Míra citování (identifikace) literatury i dalších 

zdrojů tak, jak je provedena v práci, je nadprůměrná 

a zdroje jsou dohledatelné a nezaměnitelné.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Velmi dobrá (práce se zabývá tématem poměrně 

široce, nikoli však zcela do hloubky – viz výše i 

níže). 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce obsahuje přehledné grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je psána srozumitelným jazykem. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Vedoucí diplomové práce, jako zpracovatel tohoto posudku, měl tedy k položení otázky na 

výběr ze tří oblastí (viz obsah kapitol výše). 

Otázka, resp. námět k diskusi u obhajoby, vychází z historie a týká se účetní bilance 

centrální banky a zní: 

Načtněte a komentujte privilegia, vlastnickou (akcionářskou) strukturu a účetní 

bilanci Bank of England (základní kapitál, vlastní kapitál, depozita, příp. vliv a 

dopad the Bankers Case /John Somers/, atd.) v prvních letech její existence. 

Odůvodnění dotazovaného tématu a podklady k tématu: 

V kapitole 1.1.3 na s. 8–9 (tištěná verze), resp. 14–15 (elektronická verze) diplomant 

uvádí: 

„1.1.3 Centrální banka jako důsledek defraudace depozitních vkladů 
Potřeba získat finance pro státní pokladnu vedla ke vzniku privilegií, jimiž stát posvětil 
půjčky vkladů na požádání výměnou za ochotu financovat vládní výdaje. Vrcholnou 
ukázkou této kooperace státu a finančního sektoru se stalo roku1694 ustavení Bank of 
England, která získala privilegium na tištění státních bankovek, kterými skupovala vládní 
dluh a jejímiž vlastníky se stali král Vilém a finanční skupina bankéře Williama Petersona. 
Emise nových bankovek v celkové hodnotě 760 000 liber vedla k okamžité inflaci a během 
dvou let přivedla Bank of England k účetní insolvenci. Banka kryla papírové peníze pouze 
36 000 librami zlata a v roce 1696 získala od státu privilegium pozastavit směnu 
papírových bankovek za zlato.“ 

Uvedená diplomantova tvrzení vyžadují doplnění a případnou korekci.  

Pro doplnění a případnou korekci navrhuji diplomantovi využít mj. i následující zdroje: 

 BORKOVEC, Aleš: Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. Praha: Leges (2013), s. 38–39, 67–
68, 81, 85, 134 

 ANDRÉADÈS, A.: History of the Bank of England. (1909) 
 BISSCHOP, W. R.: The Rise of the London Money Market 1640–1826. London: P. S. King (1910) 
 GILBART, J. W.: The History, Principles a and Practise of Banking, Vol. I. London: George Bell 

and Sons (1907) 
 LAWSON: History of Banking. (1850), s. 72 
 MCCULLOCH, John R.: A Dictionary, Practical, Theoretical, and Historical, of Commerce and 

Commercial Navigation. (1836), s. 70–101  

(První z uvedených zdrojů je dostupný v knihovně PrF UK, dalších pět zdrojů je pak 

možné získat u vedoucího diplomové práce.) 

Zodpovězením této otázky, vyložením problematiky a následnou diskusí prokáže 

diplomant, vedle širokého rozhledu, který je patrný již ze samotné práce, i patřičnou hloubku 

znalostí. Následně lze uvažovat i o hodnocení stupněm „výborně“; jinak „velmi dobře“. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře / výborně 

 

 

V Praze dne 7. března 2018 

 
_________________________ 

vedoucí diplomové práce 


