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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantka si za téma práce zvolila oblast, kterou lze považovat za stále živou a aktuální,
a to především z důvodu neustále se zpřísňující pravidla činnosti bank, které jdou ruku
v ruce s péčí o stabilitu bankovních trhů. Práce má jak teoretický, tak praktický potenciál.
Z těchto důvodů lze volbu tématu u diplomantky ocenit.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Pokud jde o náročnost, zvolené téma jé dosti náročné a vyžaduje pro odpovídající úroveň
zpracování především teoretické znalosti z oblasti finančního práva (konkrétně z oblasti
práva finančního systému a bankovního práva), dále pak práva správního a práva unijního.
Lze konstatovat, že dostupných zdrojů měla diplomantka relativní dostatek, byť nejde o
téma, které by bylo v minulosti uceleně zpracováno. Diplomantka v úvodu uvádí metody,
z nichž vychází, přičemž se jedná zejména o metodu deskripce, analýzy, komparace,
analogie, indukce a dedukce. Uvedené metody lze vzhledem k tématu práce považovat za
zcela adekvátní.

3.

Formální a systematické členění práce
Systematické členění práce je tradiční, když je vedle tradičních náležitostí zahrnuto pět
kapitol. Tyto se nadále vhodně vnitřně člení a utvářejí logicky propojený a ucelený komplex.
Po úvodu následuje obecná kapitola věnovaná historii a pozadí vývoje ozdravných postupů.
Druhá kapitola se zabývá bankovní unií. V rámci třetí kapitoly autorka pojednává o právní
úpravě ozdravných postupů a řešení krize. Čtvrtá a pátá kapitola jsou meritorně
nejzajímavější a nejpřínosnější, když pojednávají o preventivní a nápravné části ozdravných
postupů a řešení krize. Formální členění práce je v pořádku.

4.

Vyjádření k práci
Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velice zdařilou, byť se jedná o značně
náročné téma. Autorce se podařilo postihnout nejzásadnější problémy bankovnictví
z pohledu ozdravných postupů a řešení krizí, a to při kvalitní práci nejen s texty právních
předpisů, ale rovněž s literaturou. Věcná a obsahová stránka práce jsou na velmi dobré
úrovni, je patrné, že se autorka v tématu orientuje nejen teoreticky, ale rovněž prakticky.
Kladně hodnotím tvůrčí přístup autorky, která se neomezovala pouze na dostupné zdroje,
ale často uvádí vlastní myšlenky. Stejně tak kvituji absenci zbytečné „vaty“ v textu. Jako
určité negativum uvádím např. lokální popisnost práce. Formální a systematická stránka
práce je na velmi dobré úrovni, stejně tak jako stránka jazyková. Předloženou diplomovou
práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji na pomezí stupňů výborně až velmi dobře.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
6.

Diplomantka si vymezila širší cíl v úvodu práce
(„vymezit jednu z mnoha politik Evropské unie a
identifikovat její nejdůležitější postupy a nástroje.
Jedná se o celoevropský regulatorní rámec nesoucí
název ozdravné postupy a řešení krize…). Tento cíl
považuji za splněný.
Na základě vyhodnocení podobnosti práce
v systému Theses.cz lze konstatovat, že bylo
nalezeno 122 podobných dokumentů s nízkou mírou
podobnosti. Systém Turnitin vykázal celkovou
shodu 26 %, přičemž na základě kontroly protokolu
nemám důvod se domnívat, že by práce nebyla
původním dílem autorky.
K logické stavbě práce nemám žádné podstatné
výtky. Práce působí přehledně a uspořádaně a
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Aparát poznámek pod čarou je nadprůměrný (209
poznámek), seznam použité literatury je dostačující,
možná mohlo být použito více teoretických
pramenů. Použité citace jsou až na drobná
pochybení v souladu s citační normou.
Hloubka provedené analýzy je vzhledem k tématu
zcela dostatečná.
Po formální stránce je práce na velmi kvalitní úrovni.
V práci jsou obsaženy vzorce a grafická znázornění,
což oceňuji.
Jazyková a stylistická stránka je na velmi dobré
úrovni, překlepy jsou obsaženy v menší míře.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
1) Autorka na str. 8 pojednává o pojmu „finanční stabilita“, přičemž odkazuje na definici
ČNB. Je tato definice podle autorky nejvhodnější? Případně, kterou jinou definici by autorka
volila?
2) V čem se liší přístup unijního a amerického bankovního sektoru v reakci na krizi z let
2007/2008?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň
V Praze dne 6. září 2021

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
Diplomovou práci hodnotím jako výbornou až
velmi dobrou.
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vedoucí diplomové práce

