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67 stran vlastního autorského textu (plus přílohy a doplňky)
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Aktuálnost (novost) tématu
Diplomant si jako individuální téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti
bankovnictví, konkrétně problematiku kapitálové přiměřenosti komerčních bank. Jedná
se o téma zajisté nikoli nové, avšak v kontextu nedávné finanční krize a jí vyvolaných
změn v regulaci bankovního podnikání a finančních institucí vůbec, jakož i s ohledem
na dlouhodobě probíhající diskusi a zdokonalování koncepce regulace kapitálové
přiměřenosti na různých mezinárodních fórech včetně BCBS jde o téma nepostrádající
na aktuálnosti.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody
Diplomantem zvolené téma je tématem multioborovým, které zasahuje do několika
právních odvětví práva soukromého i veřejného. Problematika komerčního
bankovnictví a jeho regulace má bezesporu svůj základ v ekonomické a finanční vědě,
na který pak navazuje více právních odvětví, vedle vlastního práva finančního např.
právo správní, právo mezinárodní a ovšemže v současné epoše rovněž právo
evropské. Odpovědný přístup ke zpracování zvoleného tématu vyžaduje předběžnou
obeznámenost s celou řadou právních institutů, faktických skutečností, bankovně
technických postupů a ekonomických postulátů, tedy solidní teoretickou průpravu i
praktický rozhled, které diplomant ve chvályhodné míře osvědčuje. Z použitých metod
dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, zastoupena je rovněž
metoda analytická. Nechybí ani hodnotící a kritické metody přístupu.

3.

Formální a systematické členění práce
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a
rekapitulujícího závěru, jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení,
obsah, seznam použité literatury a dalších pramenů, českojazyčný i anglickojazyčný
abstrakt a přehled klíčových slov v obou jazycích) – z celkem pěti stěžejních kapitol,
dále dělených na menší úseky, zabývajících se postupně obecnými pojmy a důvody
bankovní regulace, mezinárodní regulací bankovnictví, basilejskými standardy a jejich
implementací do práva EU a ČR, současným standardem Basel II a budoucími
perspektivami regulace kapitálové přiměřenosti.

4.

Vyjádření k práci
V předložené diplomové práci diplomant zdárně postihuje relevantní otázky zvoleného
tématu, analyzuje důvody, směry a způsoby regulace kapitálové přiměřenosti bank a
klade náležitý důraz na právní stránku této regulace. Chvályhodný je diplomantův
akcent na právotvorbu, resp. legislativní analýzu procesu vzniku pravidel kapitálové
přiměřenosti a jejich vtělení do normativní podoby. Celkově lze vyzdvihnout
diplomantův hluboký ponor do pojednávané problematiky, korektní zacházení
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s prameny i formulace vlastních hodnotících závěrů. Předloženou diplomovou práci lze
proto hodnotit jako úspěšné dílo.
5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu

Logická stavba práce
Práce s literaturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce
tabulky)

(text,

grafy,

Jazyková a stylistická úroveň

6.

Stanovený cíl předložená diplomová práce zcela
splňuje.
Diplomant samostatně a správně identifikoval
relevantní aspekty a problémy zvoleného tématu,
jakož i příslušné právní předpisy a další prameny
tématu se dotýkající a formuloval vlastní analýzy a
samostatné závěry. Zpracování předmětné materie
diplomantem vykazuje značnou míru samostatnosti.
Diplomová práce je z hlediska systematického
logicky a ústrojně členěna.
Diplomant pracoval s chvályhodně rozsáhlým a
vhodně sestaveným okruhem pramenů a literatury,
kde byly hojně zastoupeny zdroje cizojazyčné a
internetové. Na použité prameny diplomant řádně a
korektně odkazoval v rozsáhlém poznámkovém
aparátu své práce.
Hloubka diplomantem provedené analýzy je zcela
uspokojivá, stejně tak, jako diplomantův výběr faktů
a myšlenek prezentovaných v předložené práci.
Úprava předložené práce je velmi dobrá. Diplomant
doplňuje svou práci o několik tabulek v přílohách i
v textu práce.
Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je
velmi dobrá.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
•

Mohl by diplomant stručně zrekapitulovat, v čem vidí největší klady nově
připravovaného regulačního rámce Basel III oproti předchozímu stavu? Viděl by u
Basel III také nějaké nedostatky?

•

Jak diplomant hodnotí tuzemskou pozitivněprávní úpravu kapitálové přiměřenosti
bank z hlediska její formální i obsahové kvality?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
Diplomovou práci hodnotím jako výbornou.

V Praze dne 9. 5. 2012

JUDr. Petr Kotáb
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
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