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PoSUDEK VEDoUcíHo D|PLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

Dip|omantka si jako téma své dip|omové práce vybra|a prob|ematiku doh|edu v ob|asti
bankovnictví. PovaŽuji toto téma, i s oh|edem na probíhající finanční krizi, která
podstatně mění pohIed na význam doh|edu nad bankovnictvím pro ce|kovou
ekonomickou stabi|itu , za zajímavé a vhodné ke zpracování v diplomové práci.

Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování
a použité metody

Toto téma předpok|ádá zna|osti finančního a evropského práva, k porovnání nej|épe
i zahraničích právních úprav.
o tomto tématu je v České repub|ice i v zahraničí pub|ikováno dostatek monografií,
odborných č|ánkŮ atp. Vstupní údaje jsou tedy vce|ku |ehce dosaŽitelné.
Dip|omantka v úvodu neuvádí, jakých vědeckých metod hod|á ve své práci pouŽít,
pouŽiIa však zejména deskripci.

Formální a systematické č|enění práce

Vnitřní č|enění práce je nás|edující (dip|omantka nečís|uje úvod a závěr). 1) Cíle
a nástroje regu|ace a doh|edu; 2) Vývoj bankovního doh|edu; 3) Bankovní regu|ace
a doh|ed - |egis|ativní zák|adna; 4) Srovnání se zahraniční úpravou - Spojené státy
americké.
Tuto strukturu hodnotím jako vcelku vhodně zvo|enou, je přeh|edná. Na druhou stranu
názvy kapito| 3 a 4 jsou ŠiršÍ, da|y by se zjednodušit.
Práce je dop|něna českým a ang|ickým resumé a seznamem klíěových slov v obou
jazycích, seznamem zkratek, seznamem pouŽité |iteratury a ostatních druhů zdrojů
informací, dvěma pří|ohami.

Vyjádření k práci

Dip|omantka si vybra|a zajímavé téma, které však bývá poměrně často zpracováváno
(i kdyŽ pro nějzvo|i|a poněkud komp|ikovaný název)'
Pozitivně na práci hodnotím fakt, Že se dip|omantka nejprve zabývá teoretickými
otázkami regu|ace a doh|edu nad bankovnictvím, zejména cí|i a důvody. Dá|e pak
popisuje jednotlivé nástroje, které jsou při doh|edu uŽívané. V druhé kapito|e přib|iŽuje
vývoj doh|edu nad bankami v ČR, přechod od sektorového ke sjednocenému doh|edu.
V h|avní, třetí kapito|e se pak dip|omantka věnuje právní úpravě doh|edu nad bankami
v ČR' Ve čtvrté kapito|e pak přidává krátký přeh|ed o doh|edu nad bankami v USA.
V práci jsem nena|ez| podstatnějŠí obsahové nedostatky. Nicméně je nutné zdůraznit,
Že ce|kově v práci přev|ádá popisnost. Dip|omantka sice správně popisuje a shrnuje
napřík|ad právní úpravu doh|edu, a|e uŽ více neana|yzuje důvody, proč právní úprava
je či není právě taková. Pokud tedy mám této práci vytknout nějaký nedostatek, je to
právě niŽší míra ana|ýzy této prob|ematiky a naopak vyšší míra její popisnosti'
Je nutno také dodat, Že k tomuto tématu, jak uvádím výše, často zpracovávanému,
dip|omantka nepřistoupiIa nijak osobitě, nezvyk|e.
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Studijní informační systém UK k předk|ádané dip|omové práci v Protoko|u
o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce neuvedI ani jediný shodný dokument.
Ce|kově tak mohu shrnout, Že se jedná o dobře zpracovanou dip|omovou práci, která
nijak nevybočuje z obvyk|ého průměru, a to ani pozitivně' ani negativně.

Krltéria hodnocení práce

Splnění cí|e práce Cí|e práce isou nap|něnv.
Samostatnost při zpracováni
tématu

Toto téma je vce|ku často zpracovávané, prameny
informací jsou snadno dostupné, dip|omantka
k zpracovánÍ tématu nepřistupuie niiak oriqiná|ně.

Logická stavba práce Vnitřní struktura práce je vhodná (připomínky viz
výše).

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Dip|omantka využi|a při zpracování práce něko|ik
zdrojů, pouze dva by|y zahraniční.

HIoubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

Ana|ýza je dosti popisná, ana|ýza by mě|a být
hIubŠí.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Formá|ní úprava práce je na dobré úrovni, nicméně
dipIomantka nepouŽívá grafy či obdobné prvky
(vvima pří|oh).

Jazyková a stylistická úroveň z jazykového h|ediska musím konstatovat, Že
sty|istická úroveň práce je na dobré úrovni, práce je
orosta oramatickÝch nedostatkŮ'

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Pokud dip|omantka píše o Base| || (str. 22 a nás|.), na|ez|a v odborné |iteratuře i nějaké
zmínky o negativech této regu|ace?

2) Jak dip|omantka hodnotí aktuá|ní vývoj v přípravě bankovní regulace na unijní úrovni?
(str .  27,60)

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Tuto dip|omovou práci doporučuji k obhajobě.

Navržený k|asif ikační stuoeň Práci navrhuii hodnotit stupněm velmi dobře.

V Praze dne 7.9.2012
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