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Posudek oponenta diplomové práce 

Anny Kottasové 
„Regulation of credit institutions in the EU“ 

 
Vývoj regulace činnosti úvěrových institucí, zahájeny vydáním první bankovní 
směrnice z roku 1977, byl a je velmi turbulentní. Zavedení vzájemného 
uznávání bankovních licencí a vzájemného uznávání bankovního dohledu 
počítalo s harmonizací obsahu dohledu, nikoliv se sjednocením institucionálním. 
V 90. letech dokonce v některých zemích převážily koncepce samoregulace 
dohledu nad úvěrovými institucemi. To vše změnila dluhová krize, která vedla 
dokonce k vytvoření tzv. „bankovní unie. Proto je potřeba ocenit autorčinu 
odvahu soustředit se na tuto oblast. Zvláště oceňuji, že diplomantka zpracovala 
svoji práci v angličtině 
 
Z hlediska použitých metod zpracování dominuje metoda srovnávací v 
kombinaci metody analytické a syntetické. Přiměřeně je využita metoda 
historická. Metoda systémová je použita citlivě k tématu. Autorka prokázala, že 
vědecké metody zná a že je umí používat způsobem, odpovídajícím 
požadavkům profilu absolventa právnického studia.  
 
Z formálního hlediska je práce napsaná správně, pokud jde o dodržení 
předepsaných náležitostí diplomových prací. Co do rozsahu, práce splňuje 
rozsah stanovený pro diplomové práce. Seznam použité odborné literatury je 
sestaven rovněž správně a obsahuje tituly zahraniční odborné literatury. 
V samotném textu jsou odlišeny názory přejaté od názorů autorčiných, i když by 
se jich mohlo vyskytovat více.  
 
Pro ústní obhajobu navrhuji, kdyby se diplomantka mohla zamyslet nad otázkou, 
zda či do jaké míry může mít fungování bankovní unie vliv na naplňování 
principu nezávislosti Evropské centrální banky. 



 
Předkládaná diplomová práce splňuje formální i věcné náležitosti diplomových 
prací. Na základě výše uvedených skutečností 
 

  doporučuji , 
 

aby byla diplomová práce Anny Kottasové „Regulation of credit institutions in 

the EU“ předložena k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky. 
Předběžně navrhuji hodnotit práci klasifikačním stupněm „výborně“. 
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