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Cílem práce diplomanta, byť jen implicitně vymezeným, bylo popsat problematiku 
kapitálové přiměřenosti bank a to i v historickém kontextu zejména posledních dvaceti 
pěti let.

Diplomant se v úvodu práce věnoval nutnému teoretickému vymezení přístupů
k regulaci bankovního sektoru a následně i popisu vlastního obsahu pojmu kapitálu
s nímž banka operuje, včetně deskripce problematiky optimální kapitálové struktury 
banky prismatem regulatorního rámce.

Autor ve své práci dále popisuje poměrně obsáhle i rizika ovlivňující koncept
kapitálové přiměřenosti. Stejně tak se věnoval i rozboru vztahu mezi vztahu kapitálovým
a pákovým poměrem. Další pasáže práce jsou pak již věnovány popisu vývoje pohledu na 
kapitálovou přiměřenost v příslušných standardech vydávaných Basilejským výborem pro 
bankovní dohled, včetně problematiky implementace těchto standardů do právního 
rámce. Závěr práce je pak věnován analýze vlivu pravidel Basel III na strukturu a výši 
požadovaného kapitálu i fenoménu tzv. CoCo dluhopisů.

Zvolené téma diplomové práce je nepochybně náročné na teoretické znalosti této 
ekonomické problematiky i znalost právní úpravy na národní i evropské úrovni. Jako 
zdrojů práce bylo použito jak prací národních, tak i cizojazyčných. Autor podle mého 
názoru využil dostupnou literaturu dostatečně. Z metod použitých v diplomové práci je 
možné uvést zejména indukci, syntézu i analýzu a také komparaci.

   Lze uzavřít, že cíl, který je z práce patrný, posuzovaná diplomová práce naplňuje, 
a to podle mého názoru vyváženě a úspěšně. Nicméně mi v práci chybí jak explicitní 
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vytčení toho, co bude zkoumáno a co má být výsledkem práce a zda se toho výsledku 
podle autora podařilo dosáhnout.

Práce podává strukturovaný a logický přehled problematiky a svým rozsahem (byť 
skromnějším – doplnění by si zasloužil třeba poslední vývoj ve zkoumané oblasti) splňuje 
formální požadavky na diplomovou práci. Úprava, grafická část práce i tabulky jsou 
provedeny na standardní úrovni, stejně jako je dobrá stylistická a jazyková úroveň 
diplomové práce.

Otázka k zodpovězení: Diplomant by se v obhajobě práce mohl podrobněji vyjádřit 
k otázce mechanismu absorpce ztráty u CoCo dluhopisů.

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po stránce formální, kde práci 
hodnotím rozsahem jako dostačující, na dobré grafické i obsahové úrovni, navrhuji práci 
k obhajobě a doporučuji práci ohodnotit jako velmi dobrou.

V Praze dne 24. ledna 2017
                                                       

                  ………..………………………………………
          JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
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