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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Předložená diplomová práce představuje aktuální problematiku, která je a i v budoucnu 
musí být členskými státy řešena. O tom konečně svědčí i dohoda Basel III., která 
představuje určitý nový koncept regulace bankovního sektoru. 

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

použité metody 
 

Téma samotné bylo zpracováváno řadou autorů. I když diplomant vycházel z relativně 
bohaté odborné literatury, snažil se vnést do práce celou řadu svých vlastních názorů. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Práce je formálně logicky členěna a ani jejímu obsahovému zaměření nelze nic 
podstatnějšího vytýkat. Vychází z obecného základu včetně charakteristiky a 
zdůvodnění dvoustupňového bankovního systému k hlavnímu tématu, kterým je 
bankovní regulace a dohled. Závěr práce se týká tématu z hlediska Evropské unie, 
respektive eurozóny. 

 
 
4. Vyjád ření k práci  
 

Domnívám se, že práce je vcelku na slušné úrovni, i když se nevyhnula určité 
popisnosti. Pojednání o problematice s aspektu Evropské unie a některé z připomínek 
de lege ferenda, i když řada z nich jak konečně sám autor uvádí je v současné době 
politicky těžko prosaditelná. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Dle mého názoru práce byla zpracována 
samostatně. 

Logická stavba práce Práce má logickou stavbu i systém. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil nejen naší, ale i zahraniční 
literaturu. Kladem je i práce s internetem. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza odpovídá teoretickým vědomostem i 
praktickým zkušenostem autorky. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Odpovídá. Velmi dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Odpovídá. Velmi dobrá. 



 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

V diskuzi by bylo vhodné se zaměřit na problematiku nového konceptu regulace 
bankovního sektoru – Basel III. 

 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Velmi dobře. 
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