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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si za téma své diplomové práce vybrala problematiku ČNB, právního postavení 
této instituce a rozboru její činnosti. Přestože se jedná o tradiční téma, tato oblast se 
stále vyvíjí a vzhledem k aktuálnímu rozsahu právní regulace (zejména prostředí 
finančního trhu, nad kterým ČNB dohlíží) lze považovat toto téma za aktuální, zajímavé 
a vhodné ke zpracování. Autorka k tomuto tématu navíc přistoupila svým vlastním 
způsobem, kdy se zaobírala zvláště ekonomickými aspekty působení ČNB 
a naplňováním jejího hlavního cíle, kterým je cenová stabilita v rámci měnové politiky. 
 

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

metody 

 
Téma zvolené a zpracované autorkou se řadí ke standardnímu předmětu zájmu 
finančního práva a finanční vědy, je k němu proto k dispozici bohatý okruh literatury. 
Vstupní informace ke zpracování diplomové práce na toto téma jsou proto dobře 
dostupné. 
Autorkou zpracované téma předpokládá obeznámení se s dostupnou literaturou 
a solidní znalosti nejen práva finančního, ale též znalosti práva ústavního a správního. 
Nezbytností je též alespoň znalost základních ekonomických poznatků, zvláště 
makroekonomického charakteru. Tyto znalosti autorka v hojné míře při zpracování 
diplomové práce osvědčila. Ve své práci autorka použila zejména deskpritivní 
(popisnou) metodu, lze nalézt též hojně prvky analýzy. 
 

3. Formální a systematické členění práce 

 
Autorka svou diplomovou práci zpracovala na celkem 79 stranách vlastního textu (v to 
počítaje též úvod a závěr). Konečným rozsahem a počtem znaků (195 355) splňuje 
autorkou předložená diplomová práce rozsahové požadavky. Rovněž další požadavky 
kladené na diplomovou práci, které stanoví Pravidla pro organizaci studia na PF UK 
(tj. titulní strana, název diplomové práce a jeho překlad do anglického jazyka, 
vlastnoručně podepsané prohlášení o samostatnosti a novosti práce, prohlášení 
o počtu znaků vlastního textu diplomové práce včetně poznámek pod čarou, obsah, 
seznam použitých zdrojů, abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém 
a anglickém jazyce). 
Text práce je vnitřně členěn do 5 kapitol: 1) Historie centrálního bankovnictví 
od založení Československa do současnosti; 2) Vymezení a charakteristika bankovních 
systémů a bankovní systém ČR; 3) Česká národní banka – právní postavení; 4) Česká 
národní banka – náplň činnosti; 5) Zapojení ČNB do evropských struktur. Práce dále 
zahrnuje nečíslovaný Úvod a Závěr. Pět kapitol, jejichž názvy byly vyjmenovány, se dále 



  

vnitřně člení. Toto vnitřní členění práce považuji za odpovídající tématu i rozsahu 
práce. Stejně tak jsou všechny kapitoly přiměřeně dlouhé, kdy největší rozsah má právě 
kapitola č. 4. Práce je doplněna českým a anglickým abstraktem a seznamem klíčových 
slov v obou jazycích, seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací.  
 

4. Vyjádření k práci 

 
V předložené diplomové práci autorka nabídla obecný popis postavení a činnosti ČNB, 
věnovala se základním aspektům jejího fungování a působnosti, a to i ve vztahu 
k ostatním mocem ve státě. Pojednala obecně o historii českého centrálního 
bankovnictví v posledních 100 letech a popsala základní schémata bankovních 
systémů. Podrobněji se zabývala otázkami nezávislého postavení ČNB a také bankovní 
radou, jejími pravomocemi a personálním obsazením, a dále se věnovala zvláště 
ekonomickým aspektům hlavní působnosti ČNB, tedy výkonu měnové politiky. 
V poslední části se pak autorka zabývá situací ČNB po vstupu České republiky 
do Evropské unie, resp. po budoucím přijetí jednotné evropské měny, a jejím vztahem 
k evropským orgánům (zvláště pak Evropské centrální bance). Celkové zpracování 
považuji za kvalitní. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce vymezené v úvodu jsou naplněny. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorkou zpracované téma je vcelku obvykle 
zpracováváno. Systémem Theses.cz bylo nalezeno 
57 dokumentů s mírou shodnosti textu 
nepřevyšující 5 %. Na základě analýzy protokolu 
o výsledcích shody mohu konstatovat, že nemám 
pochybnosti o autorství práce a o správném užívání 
zdrojů informací. 

Logická stavba práce Logická stavba práce odpovídá tématu a rozsahu 
práce. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracovala téměř výlučně s českými 
odbornými zdroji. Formu citací použitých zdrojů 
informací považuji za odpovídající kladeným 
požadavkům. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza problematiky odpovídá stupni vědecké 
práce i rozsahu zpracovávaného tématu na daném 
prostoru diplomové práce. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Předložená diplomová práce zahrnuje řadu tabulek, 
grafů a obrazových schémat, která dobře doplňují 
ekonomický roměr zkoumané problematiky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistické úroveň předložené práce je 
na dobré úrovni. 

 
 
 
 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
1) Čím se obecně vyznačoval bankovní systém v období činnosti Státní banky 

československé v letech 1950 – 1989? O jaký druh bankovního systému se jednalo 
a jaký byl vztah Státní banky československé k ostatním bankám? 
 

2) Jaké má centrální banka (např. právě ČNB) nástroje ekonomického charakteru 
v dvoustupňovém bankovním systému k ovlivňování činnosti bank komerčních? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Tuto práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Tuto práci hodnotím stupněm výborně. 

 
 
V Praze dne 7. května 2018 
 

_________________________ 
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

vedoucí diplomové práce 


