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VYJÁDŘENÍ POVĚŘENÉHO AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA  
Jméno rigorozanta/rigorozantky: Mgr. Martin Fiala 
Téma práce: Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu 
Rozsah práce: 86 stran (181.866 znaků) 
Datum odevzdání práce: 18.06.2018 (elektronicky), 20.06.2018 (tištěně)  

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si jako téma své rigorozní práce zvolil problematiku výseče podmínek kapitálové 
přiměřenosti, tedy poměrně technické části právní regulace zejména bankovnictví. Tato 
problematika je velmi úzká a také složitá, právo zde přesahuje do ekonomie. Nevzpomínám 
si navíc, že by toto téma bylo na naší katedře v podobě absolvenstké práce zpracováváno. 
Z těchto důvodů pokládám autorem zvolené téma za velmi aktuální a vhodné pro zpracování 
v podobě rigorozní práce. 

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

metody 
 

Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva Evropské unie, 
přičemž velice užitečné jsou i znalosti z oborů ekonomie. Z tohoto pohledu se jedná  
o téma průřezové. 
O tomto tématu je v České republice publikováno relativně málo odborných článků atp. 
Zdroje je možné nalézt spíše v zahraničí, popř. ostatní (neodborné) zdroje jsou dostupné na 
internetu. Vstupní údaje jsou tedy dosažitelné.  
Autor ve své práci využil zejména vědeckou metodu deskripce a komparace, částečně také 
analýzu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na rogorózní práce, když, jak uvádí 
autor ve svém prohlášení, má 181.866 znaků. Její rozsah se však blíží minimálnímu 
požadovanému rozsahu. 
Její vnitřní členění není příliš podrobné, práce má mimo úvodu a závěru jen celkem 3 hlavní 
kapitoly, které se však následně vnitřně člení. Názvy jednotlivých kapitol této práce jsou 
následující: 2) Kapitálová přiměřenost; 3) Dluhopisy; 4) Podřízené dluhopisy.  
Tuto strukturu práce považuji za s ohledem na menší rozsah práce vhodně zvolenou.  
Práce je doplněna seznamem citované a použité literatury a dalších zdrojů informací, českým  
a anglickým abstraktem a seznamem klíčových slov v českém a anglickém jazyce, 
seznamem zkratek, prohlášením. 

 
4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 
 
Autor napsal svou práci na zajímavé, ale dosti složité a poměrně technické téma. Pokusil se 
přitom v první řadě o přiblížení této problematiky čtenářům, neboť v této obasti nejsou 
dostupné publikace, které by toto téma přehledně zpracovávaly. V daném rozsahu tato práce 
postrádá větší analytickou hloubku, která však (s ohledem na položené výzkumné otázky) 
ani nebyla autorovým cílem. 



  

Z hlediska obsahového, ač lze v práci nalézt některé formulační nepřesnosti nebo relativně 
zjednodušující vyvození závěrů, lze předkládanou práci považovat za splňující obecné 
požadavky kladené na rigorózní práce. 
Jako pověřený akademický pracovník musím také pozitivně hodnotit spolupráci s autorem, 
který k tvorbě práce přistupoval aktivně a konzultoval při průběhu jejího tvorby. 
Případné připomínky pak očekávám spíše od oponenta práce. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíle práce, které si autor před sebe postavil, považuji 
za dosažené. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Toto téma je ojedinělé, není zpracováváno vůbec 
často. Z tohoto hlediska jej považuji za přínosné. 
Práce je pak zpracována autenticky. 
Systémem Theses.cz bylo nalezen 83 dokumentů, 
které vykazují shodnost s předkládanou prací. Žádná 
se shod však nedosahuje ani 5 % a po prozkoumání 
protokolu o kontrole (v rozsahu, který umožňuje jeho 
1.866 stran) se nedomnívám, že by autor jakkoliv 
porušil podmínky originality svého textu, z tohoto 
důvodu považuji práci za původní. 

Logická stavba práce Práce má vhodně zvolenu svou strukturu (viz výše). 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor při zpracování své práce pracoval 
s dostatečným počtem zdrojů informací, u literárních 
zdrojů se pak jedná i o zahraniční publikace 
v dostatečném počtu. Forma citací je bez připomínek. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Podle mého názoru autor provedl spíše povrchnější 
analýzu zkoumaného tématu, ale stále její rozsah 
dostačuje a odpovídá charakteru předkládané práce. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková kvalita práce je také na dobré úrovni, 
jazykový styl odpovídá charateru práce. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

1) Jak autor hodnotí praktickou potřebnost stanovení takto podrobných kritérií kapitálové 
přiměřenosti? Je ve skutečnosti takováto regulace účinná – je vůbec možné provádět 
efektivní dohled nad plněním těchto regulatorních požadavků (viz např. aktuální kauza 
družstevní záložny WPB Capital)?  

 
V souhrnu pak předkládanou rigorozní práci doporučuji  k její obhajobě. 
 
V Praze dne 4. září 2018 
 

 
________________________ 

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
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