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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku právního postavení 
a činnosti České národní banky. Toto téma není nikterak nové, je ovšem stále podnětné 
a aktuální vzhledem k (stále rostoucímu) rozsahu pravomocí, kterými tato instituce 
disponuje. Je proto možné konstatovat že volba tohoto tématu je přínosná. 
 

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

metody 

 
Nezbytností pro úspěšné zpracování tohoto tématu je průřezová znalost nejen 
finančněprávních norem a institutů, ale rovněž práva ústavního a alespoň základní 
orientace v související ekonomické oblasti. Pro náležité zpracování tématu je též 
samozřejmostí znalost evropského práva, které velmi úzce souvisí s postavením 
a působností České národní banky. Diplomantka projevila dobrou znalost zvláště 
ekonomických souvilostí fungování České národní banky při realizaci její měnově-politické 
funkce. 
Pro vypracování kvalikační práce tohoto druhu a tématu je k dispozici dostatatek odborné 
literatury. Diplomantka pracovala zejména s domácí literaturou, převážně ekonomického 
charakteru. Větší zapojení cizojazyčných zdrojů by bylo jen ku prospěchu, ale i v této míře 
bylo postačující. 
Metody vědecké práce, které hodlala diplomantka využít, nebyly blíže vymezeny, 
diplomantka si nicméně v Úvodu (str. 1) vytkla „analýzu a zhodnocení právního postavení 
a činnosti České národní banky“. Ke zpracování byla použita zejména metoda deskriptivní, 
částečně též analytická. V návaznosti na předchozí poznámku (cizojazyčné zdroje) by bylo 
možné hojnějí využít v předožené práci i metodu komparativní. 
 

3. Formální a systematické členění práce 

 
Předložená diplomová práce svým rozsahem splňuje kvalifikační požadavky kladené 
na  diplomové práce na PF UK. Má celkem 79 stran vlastního textu, resp. čítá 195 355 
znaků včetně mezer. Vnitřní členění je následující: nečíslovaný Úvod a Závěr a pět 
číslovaných kapitol (každá dále s vlastním vnitřním členěním): 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.  
Tato struktura práce je vcelku příhodná a vhodně zvolená. Diplomantka nejprve 
v historické části (první kapitola) popsala základní aspekty fungování centrálních bank 
na našem území, následně vymezila obecné způsoby rozvržení bankovního systému 
a zatřídila tuzemský bankovní systém do jednoho z teoretických modelů (druhá kapitola). 



  

V následujících kapitolách vymezila diplomantka organizační zakotvení (třetí kapitola), 
působnost České národní banky a její aspekty, kdy se následně zaměřila na hlavní úkol 
České národní banky, a to výkon měnové politiky (čtvrtá kapitola). Zde lze pouze 
podotknout, že by podkapitola 2.2 mohla být zařazena vzhledem ke svému obsahu spíše 
v kapitole čtvrté. V poslední (páté) kapitole je rozebrán evropský rozměr činnosti 
a postavení České národní banky. 
Práce je doplněna českým a anglickým abstraktem a seznamem klíčových slov v obou 
jazycích, seznamem použité literatury a ostatních zdrojů informací. 
 

4. Vyjádření k práci 

 
Práce je obsahově zdařilá a přiměřená požadavkům kladeným na kvalifikační práce 
v magisterském studiu. Diplomantka dosáhla cílů vytčených v úvodu. Práce se zaobírá 
zvláště ekonomickými aspekty fungování České národní banky, v potřebné míře též 
právními aspekty její organizace a jejího postavení. Přestože si diplomantka zvolila 
poměrně rozsáhlé téma, její zpracování mělo i hlubší analytickou hloubku, když se 
zaměřila na hlavní aspekt činnosti České národní banky, a to výkon měnové politiky. Velmi 
pozitivně lze hodnotit prokládání textu práce zasvěcenenými komentáři diplomantky, 
které jsou jasně odlišeny od hlavního textu.  
Kromě toho lze mít pouze několik drobných výtek, nemajících vliv na obsahovou kvalitu 
práce a navhovaný kvalifikační stupeň. Na některých místech práce došlo k narušení 
jednotného stylu poznámek pod čarou (jednotlivé poznámky jsou proto v různých fontech 
a v různé velikosti, např. str. 30, 42 a 43). Práce též místy obsahuje překlepy či gramatická 
pochybení (např. na str. 74 „orgánem vykonávajícím“, chybějící čárky za názvem zákona 
ve třetím a čtvrtém odstavci, na str. 75 chybějící čárka v prvním odstavci před „a tím“, 
na str. 77 chybející čárka po slově „využívala“ a na téže straně naopak přebývající čárka 
před slovem „intervencí“, chybějící čárka před souslovím „a také délkou“ na str. 78). 
V seznamu ostatních zdrojů na str. 81 by měly být uvedeny rovněž plné odkazy 
na příslušné internetové stránky. Dále by bylo vhodnější zdroje řadit podle abecedního 
pořadí (tedy v zásadě dle příjmení jednotlivých autorů). Je rovněž ke zvážení 
pro diplomantku (pro její další texty), zda by bylo případně vhodnější citace zákonných 
ustanovení uvádět kurzívou, čímž by byly jasně odlišeny od dalšího textu. Příkladem může 
být str. 27 a násl., kde nelze přesně určit, co je citací zákona a co je již text práce 
(komentář k danému ustanovení zákona). 
Za předpokladu, že diplomantka zodpoví níže uvedené otázky během ústní obhajoby, 
navrhuji předloženou práci hodnotit stupněm výborně. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce, jak si je diplomantka vymezila v Úvodu 
své práce, považuji za vcelku naplněné. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Toto téma bývá zpracováváno častěji, nicméně 
diplomantka k němu přistoupila vlastním způsobem 
a snažila se argumentovat (zejména ohledně 
ekonomických aspektů a dopadů činnosti České 
národní banky) svými vlastními názory.  
Systémem Theses.cz bylo nalezeno 57 dokumentů, 



  

které vykazovaly určitou mírou shodnosti 
s předkládanou prací, v žádném případě však míra 
shody nepřekročila hranici 5 %. Po prostudování 
shodných textů nemám důvod pochybovat 
o autenticitě práce diplomantky. 

Logická stavba práce Systematika je vzhledem k tématu vcelku vhodně 
zvolená. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Diplomantka využila řady zdrojů infromací, nicméně 
téměř výhradně zdroje české. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy je dostatečný. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

V předložené práci je celá řada doprovodných 
grafů, tabulek a různých znázornění, které slouží 
k dokreslení ekonomických aspektů popisovaných 
diplomantkou. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je vcelku dobrá, vyjma 
některých drobnějších pochybení uvedených výše. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
1) Diplomantka v Úvodu (s. 1) a v Závěru (s. 74) uvádí, že „ČNB je jednou 

z nejnezávislejších centrálních bank na světě.“ Diplomantka se přitom dle všeho opírá 
o citaci R. Holmana ze str. 13 předložené práce. 

a. Z čeho lze podle diplomantky uvedené tvrzení vyvodit? 
b. Citovaná publikace pochází z roku 2002. Změnilo se podle diplomantky 

něco od této doby na parametrech nezávislosti České národní banky? 
 

2) Diplomantka obstojně popsala primární náplň činnosti České národní banky, tedy 
naplňování hlavního cíle, kterým je péče o cenovou stabilitu, tj. její působení jakožto 
měnově-politického orgánu. Jiným působnostem České národní banky nebyla 
věnována větší pozornost (což je i pochopitelné vzhledem k povaze a prostorovým 
limitacím diplomové práce, viz strana 1 a 34 předložené práce). 

a. Jaké další úkoly však Česká národní banka vykonává? V jakých právních 
předpisech lze pověření k výkonu těchto dalších činností (úkolů) nalézt? 

b. Jedná Česká národní banka též z pozice správního orgánu (ve smyslu 
§ 1 odst. 1 správního řádu)? Jaké to má/mělo by důsledky z hlediska právní 
ochrany adresátů v porovnání s její měnově-politickou činností? 

 
3) Diplomantka na str. 41 uvedla názor, že „současnou měnovou politiku ČNB lze označit 

jak „,přibržďování rozjetého vlakuʼ“.  
a. Jak se v současné době projevují snahy České národní banky „brzdit“ 

ekonomiku? 
b. Lze uvést příklady toho, jak postupuje Česká národní banka ve vztahu 

k „brždění“ hypotečního trhu v České republice? Jakou mají tyto snahy 
právní formu a v čem spočívají? 

 



  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Tuto práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Tuto práci hodnotím stupněm výborně. 

 
 
V Praze dne 9.5.2018 
 

_________________________ 
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

oponent 


