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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Josef Smitka 

Téma práce: Stínové bankovnictví z pohledu právní regulace 

Rozsah práce: 72 stran vlastního textu (172.154 znaků) 

Datum odevzdání práce: 25. června 2019 (tištěně) a 28. června 2019 (elektronicky) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku tzv. stínového bankovnictví, 
tedy způsobů, jak převážně regulované finanční instituce poskytují převážně mírněji regulované 
finanční služby, než jsou standardní finanční služby. Jedná se o široce rozšířenou praxi. Považuji 
výběr tohoto praktického tématu za vhodný a přínosný ke zpracování v diplomovou práci. 

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

 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou potřebné nejen znalosti finančního práva, ale též 
znalosti práva Evropské unie, přínosné jsou také ekonomické znalosti. Jedná se tedy o téma 
mezioborové.  
K vypracování diplomové práce je dostupná jak česká, tak zahraniční odborná literatura, další 
zdroje informací jsou na internetu. Nejedná se však většinou o zdroje zaměřené jen na tuto 
problematiku a autor tak musí pracovat s větším počtem zdrojů a z nich vybírat potřebné 
informace   
Při zpracování své diplomové práce diplomant použil metodu analýzy, syntézy a deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce více než splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když má 
72 stran vlastního textu a dle prohlášení diplomanta 172.154 znaků vlastního textu. 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě povinných náležitostí a úvodu a závěru, které 
diplomant nečísluje, celkem tři dále se hojně členících kapitoly. Názvy jednotlivých hlavních 
kapitol jsou následující: 1) Definice a systém stínového bankovnictví; 2) Právní regulace 
stínového bankovnictví v současnosti; 3) Nástroje k regulaci stínového bankovnictví de lege 
ferenda.  
Tuto strukturu diplomové práce pokládám za vhodně zvolenou. 
Práce je doplněna o seznam použitých zdrojů, které jsou třízeny dle jejich druhů. Práce dále 
obsahuje český a anglický abstrakt a seznam klíčových slov. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant si za téma své diplomové práce zvolil velmi zajímavé téma, když popisuje a analyzuje 
skutečné obchodní praktiky, kterými se velké finanční instituce, které řádně splňují regulatorní 
požadavky, snaží vycházet svým klientům i svým vlastním potřebám vstříc a částečně tak 
minimalizovat negativní dopady aktuální regulace svých služeb. 
Toto téma považuji za poměrně komplexní a vcelku obtížné ke zpracování, proto je pro mne 
přijatelný i vyšší rozsah, na kterém diplomant svou práci sepsal.  
V souhrnu se jedná o velmi pěkně zpracovanou práci, a to jak po stránce obsahové, tak po 
stránce formální. V práci nenacházím podstatnější obsahové nesprávnosti. Práce nabízí čtenáři 
zajímavý přehled velmi obsáhlého tématu. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle, které si diplomant v úvodu své práce vymezil,  
i dosáhl. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomant ke zpracování tématu přistoupil autenticky. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno 55 dokumentů, které 
vykazují jistou míru shodnosti s předkládanou prací. 
Soubor o shodě tak má 1.164 stránek.  
Míra shody je však vždy nižší než 5 % a při zběžném projití 
daného protokolu o kontrole jsem nenalezl shodné 
pasáže, které by bylo možno označit za nějaký druh 
plagiátorství. 

Logická stavba práce Vnitřní strukturu práce hodnotím pozitivně, počet 
hlavních kapitol je sice nižší, ale následné podkapitoly 
odpovídají rozsahu práce, celková struktura je logická. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant použil více než dostatečný počet zdrojů 
odborných informací. 
Forma citací odpovídá kladeným požadavkům.  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku diplomantem provedené analýzy lze hodnotit 
jako velmi dobrou. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) K úpravě práce nemám připomínky, diplomant vytvořil 
nejen čistě textovou práci, ale zahrnul do ní i mnoho 
grafických prvků.. 

Jazyková a stylistická úroveň K jazykové úrovni práce nemám podstatnější výtky. 
 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Jak diplomant hodnotí samotný pojem „stínové bankovnictví“? Jaký je jeho základ, jaké jsou 
alternativy, považuje jej za vhodný i pro odborné statě? 
 

2) Co je podle názoru diplomanta příčinou vzniku celého tohoto sektoru finančních služeb? 
 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci stupněm 
výborně. 

 
 
V Praze dne 28. srpna 2019 
 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


