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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral velmi úzkou problematiku 
regulatorního požadavku kapitálové přiměřenosti, který je kladen na komerční banky. 
Z pohledu nedávné finanční krize a připravovaných legislativních reakcí na ni se jedná 
o téma aktuální, zajímavé a vhodné jako předmět diplomové práce. 

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

použité metody 
 
Toto téma je podle mého názoru dosti složité a velmi úzce zaměřené. Předpokládá 
znalosti nejen finančního práva, ale také práva evropských společenství a vhodné 
(potřebné) jsou i ekonomické znalosti. Z tohoto pohledu se tedy jedná o téma 
průřezové. O tématu je publikována řada monografií, novinových článků atd. Dostatek 
literatury je možné nalézt zejména v zahraničí, dobře dostupné jsou zdroje informací 
také na internetu. Vstupní údaje jsou tedy dosažitelné.  
O vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, se diplomant nezmiňuje, jedná 
se přitom především o analýzu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce je poměrně rozsáhlá, přesto je členěna (mimo úvodu a závěru) pouze do 
tří kapitol, které se následně člení do řady podkapitol. Názvy hlavních kapitol jsou: 1) 
Specifikace bankovního sektoru, 2) Kapitálová přiměřenost, 3) Basel III.  
Tato struktura vzbuzuje mírné otázky, například proč v samostatné kapitole není řazen 
Basel II jako aktuálně účinná úprava. Na druhou stranu ale tyto drobné připomínky 
nijak zásadně nezpochybňují danou strukturu, a proto ji je možno hodnotit jako 
odpovídající. 
Práce je doplněna českým a anglickým shrnutím a seznamy klíčových slov, přehledem 
použitých zdrojů (s rozlišením jejich druhů) a seznamem zkratek. Práce je doplněna 
tabulkami a grafy.   

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Práci považuji za opravdu velmi dobrou. 
Diplomant si vybral ke zpracování opravdu složité a úzce zaměřené téma, výsledkem 
jeho bádání je opravdu kvalitní práce, vhodně shrnuje názory mnoha jiných autorů, 
pracuje s velkým počtem relevantních zdrojů informací, velmi často zahraničních. Tato 
diplomová práce je kvalitním shrnutím problematiky regulace kapitálové přiměřenosti. 
Diplomant nejprve vymezuje obecné pojmy týkající se bankovnictví a jeho regulace, 
alespoň krátce se vyjadřuje také k důvodům (pro a proti) regulace bankovnictví. 
Hlavní část ale zcela správně diplomant věnuje vlastní kapitálové přiměřenosti. 
Diplomant vychází z materiálů BCBS, jak v průběhu doby byly zpracovávány, dále se 
vždy zaměřuje na příslušnou evropskou legislativu, na její vnitrostátní přijetí a na 
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dopad na komerční banky. Spolu s názory citovanými z různých odborných zdrojů pak 
tyto jednotlivé záležitosti hodnotí. 
Z obsahového hlediska nemám podstatnějších připomínek, které bych diplomantovi 
vytknul. Je evidentní, že ke zpracování práce přistupoval pečlivě a zacházel do 
podrobností, provedl tedy dostatečně hlubokou analýzu matérie. 
Vytvořil tak z mého pohledu na komplikované téma jasně nadprůměrnou diplomovou 
práci, za což mu patří uznání. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce, kterých si diplomant v úvodu vytýčil 

několik, byly dosaženy. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma je velmi zřídka jako samostatné téma 
zpracováváno. Z tohoto pohledu se jedná o velmi 
přínosnou práci, v tomto směru tedy i novátorskou. 

Logická stavba práce Vnitřní stavba práce je až na drobnou připomínku 
(vzhledem k rozsahu by mohla být členěna na více 
hlavních kapitol) vyhovující. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil celé řady zdrojů, z velké části i 
zahraničních. Forma citací je bez připomínek. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýzu problematiky je provedena opravdu 
dostatečně, diplomant zachází do podrobností. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni (v 
práci se nacházejí jen drobné chybičky jako 
prázdný řádek v odstavci, chyby v čárkách). Práce 
je doplněna tabulkami a grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Úroveň práce je z tohoto pohledu bezproblémová. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jak diplomant hodnotí množství možností diskrece v rámci CRD? Bylo by snížení počtu 

„diskrecí“ přínosné, nebo by naopak mohlo zvýšit „odpor“ některých států proti této 
regulaci? (str. 38) 

 
2)  Jak diplomant pohlíží na veřejnoprávní regulaci (a její míru) odměňování některých 

zaměstnanců bank? (str. 64, 74, 77) 
 
3)  Jaký přínos má podle názoru diplomanta neustálé zvyšování požadavků v rámci 

bankovní regulace, nepřesahuje již i aktuálně připravovaný stav míru, kdy se taková 
regulace stává kontraproduktivní? (str. 66) 

 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci doporučuji hodnotit stupněm výborn ě. 
 
 
 
 
V Praze dne 18.4.2011 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


