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 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30 bodů)* 

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení
struktury textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10
bodů)* 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

28 

5. Celkový počet bodů 80 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. Cílem krizového plánu ČNB je příprava ČNB na řešení mimořádných událostí, které mohou narušit
či poškodit integritu ČNB a destabilizovat výkon stěžejních činností ČNB v oblasti finančního trhu ČR.
Prováděcí dokumentace krizového plánu obsahuje prováděcí postupy řešení jednotlivých
mimořádných událostí a mimo jiné obsahuje i havarijní plány informačních systémů. Na co je kladen
v těchto prováděcích postupech stěžejní důraz?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Hlavním cílem předkládané diplomové práce je charakterizovat postavení ČNB v systému krizového řízení
ČR. V první kapitole se autor věnuje analýze současného stavu problematiky v ČR, stručně popisuje vývoj
české právní úpravy týkající se působnosti ČNB. Velká část kapitoly „Analýza současného stavu“ je
věnována obecně problematice krizového řízení v ČR. Následuje popis role ČNB v systému krizového řízení
v ČR a vývoj české právní úpravy v této oblasti. Druhá kapitola je věnována cílům práce a stanovení
hypotéz. Ve třetí kapitole je stručně popsána metodika. Čtvrtá kapitola se věnuje výsledkům práce – tedy
komparaci postavení vybraných evropských centrálních bank (konkrétně CB Slovenska, Francie a
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) v systému krizového řízení příslušného státu s
právní úpravou v ČR.  Vzhledem ke kritériím výběru, která autor uvádí („Francie i Velká Británie
představují jedny z největších ekonomik světa“) měla být dle mého názoru do výběru zahrnuta i Deutsche
Bundesbank.  Dále je v kapitole „Výsledky“ zpracována souhrnná SWOT analýza. Jedná se ovšem o pouhý
výčet jednotlivých faktorů bez jejich ohodnocení váhou a stupněm vlivu. Na základě SWOT analýzy autor
navrhuje možná opatření, která mají za cíl odstranění zjištěných nedostatků. Jednotlivé kapitoly jsou
nevyvážené svým rozsahem – zatímco teoretická východiska (tedy kapitola „Analýza současného stavu“)
tvoří 39 stran, kapitola „Výsledky“ má pouhých 14 stran. Po formální stránce předkládaná diplomová práce
vyhovuje požadavkům, místy se objevují chyby v interpunkci.   
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm B.
       

Jméno a příjmení: Ing. Martina Caithamlová
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


Podpis: .....................................
Datum: .....................................


