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Aktuálnost(novost)tématu
Autor si za témasvédip|omové
práce zvo|iIregu|acikapitá|ové
přiměřenostibank.V rámci
zpracovánítématu
pouzena ana|ýzu
se přitomneomezuje
právníúpravy,
stávající
a|ezaměřuje
se i na jejídůvodya východiska
processtandarduBase|l|l.Téma
a probíhající
imp|ementační
Izetedybezesporupovažovat
za aktuá|ní.
Náročnosttématuna teoretickéznalostl,vstupníúdaiea iejichzpracovánía použité
metody
Rozsahtématuvyžaduje
k úspěšnému
její
zpracování
nejenznalostpřís|ušné
právníúpravy,
genezea zvaŽovaných
|egis|ativních
změn,a|etakézna|ostdůvodů
a cí|ů
bankovního
regu|ace
z h|ediskafinanční
pro zpracování
vědy. Vstupníchúdajů
tématuse nabízí
dostatek,ved|e
bohatéčeské
a cizojazyčné
literaturya hojnýchkonzu|tačních
materiá|ů
by|omožné
čerpat
takéz internetor4ích
zdrojůa vzhledemk aktuá|nosti
probíhajícím
tématua
|egis|ativním
pracímtakéz bohatýchodborných
diskusí.
3.

práce
Formálnía systematické
členění
Z formá|ního
h|ediskase dip|omováprácesk|ádáz čestného
proh|ášení,
poděkování,
obsahu,
použitých
úvodu,seznamu
zkratek,pěti částí,závěru,pří|oh,seznamupoužité
|iteratury,
českého
a ang|ického
shrnutíak|íčových
slov.
pasáži,
Po úvodní
ve kteréautorVymezujecí|práce,nás|eduje
prvníčástnastiňující
vývojové
trendymoderního
bankovnictvíjako
zák|adnídůvody
bankovníregulace.
Ve druhéčástise pak
autorzab'ývá
základya genezímezinárodní
bankovní
regu|ace
vyjádřené
ve standarduBase|l.,
aby se pak ve dvou nás|edujících
částechzab'ivaIjejímdalším
v'ývojemzavršeným
v přijetí
standarduBase|||.a jeho imp|ementaci
právníhořádu.V pos|ední
do evropského
a českého
částipráce se pak autor zabýváda|šíperspektivoubankovníregu|aceve svět|epřijetía
imp|ementace
jak
standarduBasel|||.s primárním
přiměřenosti,
důrazem
na otázkukapitá|ové
ostatněautorčiní
i ve zbytkupráce.
Vyjádřeník práci
Autor se chopi| rozsáh|éa obtížné
prob|ematikytvůrčím
způsobem.Práce je |ogicky
uspořádánaa vyváženýmzpůsobempojednáváh|avníaspekty zpracovávaného
tématu.
je třeba vyzdvihnout
Zejména
autorůvkritickýpřístupk právníúpravě,kdy se autor,jak sám
přiznává,neomezujepouzena právnípoh|edna prob|ematiku,
a|ezdárněse pokouší
o jeho
kombinacis poh|edemekonomickým.Také |ze vyzdvihnout,že se autor nad rámec
probíhajících
legis|ativních
poh|edde legeferenda'Zde
trendůpokusi|v závěrupráceo v|astní
jiné
autor mimo
navrhujeomezeníuýznamua počtutoo-big-to-fail
finančních
institucí,
větší
integracia internacionaIizaci
pravideI
bankovního
doh|edua zjednodušení
bankovní
regu|ace.

Ce|kovělze shrnout,žeautor se seznámiIs tématemdostatečným
způsobem
a poznatkya
úvahyjím
v práciprezentované
|zepovažovat
za přínosné.
5.

práce
Kritériahodnocení
Sp|nění
cí|epráce
při zpracování
Samostatnost
tématu
Logickástavbapráce
(využití
Práces Iiteraturou
cizojazyčné
|iteratury)
včetně
citací
(ve
H|oubkaprovedené
ana|ýzy
vztahuk tématu)
Upravapráce(text,grafy,
tabulky)
Jazykováa sty|istická
Úroveň

Cí|,kterýsi vytyčiI
dip|omant
v úvodupráce,by|úspěšně
sp|něn'
Dip|omantpřistoupilk danémutématusamostatným
kritickýmzpůsobema v závěru práce nabízímožná
právníúpravy
řešení
z h|ediska
de leqeferenda.
Strukturapráceje ve|icepřeh|edná,
vyváŽenáa má svoji
vnitřní|ogiku.
Autorv hojnémířetěžíze zahraniční
odborné|iteratury,
prácemá ve|icebohatýpoznámkový
aparát.
Práce je bezesporupřínosná,autor se neomezujena
pouhýpopisprávníúpravy,
a|eana|yzuje
ijejídůvody
a
její
upozorňuje
na
nedostatky'
Upravapráceje zdaři|á,za ve|mipřínosné
|zepovažovat
jedinou
pří|oh.
zařazení
Snad
výtku|zemítk formátua
omezenému
čís|ování
nadpisů.
Z h|ediskajazykovéa sty|istické
úrovněje dip|omová
prácenavýborné
úrovni.

při obhajobě
Připomínkya otázky k zodpovězení
Při ústní
obhajoběby se dip|omant
mě|zaměřitna uvedenízák|adních
nedostatků,
kteýmid|e
jeho názoru trpí stávající
právníúpravakapitá|ové
přiměřenosti,zhodnocenípřínosůa
nedostatků
případně
předestřenív|astních
standardu
Base||||.,
návrhů
na řešeníprob|ematiky.
práce k obhajobě
Doporučení/nedoporučení
Navrženýklasifikačnístupeň

prácik obhajobě.
Doporučuji
dip|omovou

Dip|omovoupráci hodnotímjako výbornou.
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