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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant si za téma své diplomové práce zvolil problematikrr dobledu vbankovnicM. Vzlrledem
ktomtr' že finarĚnt lrize vroce 2008 byla impulsem pro podstatné zlepšení kontrolních a
dohledoých mechanismů v rrímci EU a situace někteých ělenských zení z hlediska rozpoětové a
konsekventně bankovní stability je v souěasnosti kriticka, je toto téma velice aktuální. Proces
dotváření dohledoých a kontrolních mechanismů není zdaleka ukončen" talrže |ze oěelcívat i další
vývoj v této oblasti. Díplomant ve své diplomové pnácí postihuje souěasnou sitrraci dohledových
moárostí a limitů, stejně jako hodnocení nastavených pravidel z hlediska funkěnosti do blízké
budoucnosti.

2. Nároěnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody

Zvoteni tohoto tématu předpokládrá poměrně obsáhlé seznámení s předpisy Evropské rrnie vpředmětné
oblasti, studium právních dolarmentů a prozkoumání strukhrralní stavby relevantních orgánů.
Diplomant neopominul v úvodní ěásti uvést teoretické definice bank a bankovnictví, k ěemuž existuje
dostatďné množství odborné literaírry. Zprac'ováni tematu nicméně vyŽaduje kromě studia materiiálů
a textů zejména anďýické vyhodnocení áskaných pozratků. Vyjádření vlastního hodnocení funkcí i
limitů regulativů v této oblasti dávápráci díplomanta přidanou hodnotu nad rrímec uvedených popisů a
systematického přehledu.

3. Formální a systematické ělenění práce

Zformá|nho lrlediska je diplomová práce rozdělena na pro}rlášení, poděkování, obsď\ úvod, tři
kapitoly' závět, seznam zlrratelq seznam pouáté literatury a resumé v anglickém jazyce včetně
klíčoých slov.

Diplorrrant v úvodu stručně popisuje příčiny i důvody pro nutnost harmonizace a zefektiwění dohledu
v rrámci zemi EU, stejně tak jlŽ v úvodu staú otrázlry, na které v riímei pníce }rledrí odpověď a které
jsou v závéruzodpovězeny. To je ziároveň cílem ďplomovépráce, tedy zhodnocení dosavadních úprav
legislativy v oblasti bankovního dohledu z hleďska souěasné i budoucí prÍNe.

V prrmí kapitole se práce zabývá definicemi bank a bankovnictví a neopomíjí ýklad těchto pojmů
ělenit podle ekonomického i právního pojetí. Y závéru prvď kapitoly se soustřed'uje na postavení
bankormictví v rámci EU a integraění snahy, hannonizaci i souěasné trendy v riámci EU. Sled
předkládaných iďormací poukazuje na správné systematické uchopení tématu.

Druhá kapitola je věnována nástrojům regulace a všem relevanbrím aspektům dohledu. Postihuje
všechny prvky, které v oblasti dobledu tvoří nímec i praktické mechanismy ýkonu dohledu. I tato
kapitola je svým ěleněním z hlediska obsahu zpracovaná systematicky a komplexně pojednává o
podstatných souěrástech této regulatonrí oblasti.
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Třetí a nejobsažnější kapitola se věnuje dohledu v oblasti bankovnictví vEÍ]. Zaěíná výětem právních
úprav v členění na mezinárodní, ewopské i nrárodní. Následuje exkurz do nedávné minulosti frnanční
krize v roce 2008 vnist'ující v Larosierovu zprávu a tedy důvody pro zlepšení dohledoých a
regulaěních mechanismů v riímci zemj EII. Dále se jlž ptáce věnuje konkrétním prvkůrn' orgánům a
právním pilířům dolrledoých souěástí sýému. Poměmě obsažrrě se prace dá|e zabývá pravomocemi
jednotlíých orgiínů, což je nezbytmé pro pochopení i analytické áodnocení funkčnosti celého
systému. Diplomant v práci odhaluje slabiny současného uspořádání v kontextu nastavení pravomocí
pro prakticlcý výkon dohledu. Na základě zjištění z uvedených skuteěností logrcky dochizí
k hodnocení hlavního ýznamu regulatorních opatření, který následně sumarizuje v závěrupráce.

Závér práce poměrně diplomaticky naznačuje velmi omezenou funkěnost celého Evropského systému
pro dohled nad finaněnÍm trhem. Volba forrnulací vlastních závéri a zjištění se nevyhýbá kritice
systémoých předpokladů, nicméně 4pracovatel hledrá i pozitivní prvky dosavadních lroků.

4. Vyjádřeníkpráci

Diplomová práce je 4pracoviína logiclcým a systematiclcým způsobem. To rrmožrrilo zpracovateli
zísh,at nábled na možrrosti i limity systémoých opatření v riímci regulativů EU a poukázat na
omezené možrrosti i akceschopnost hlavních orgánů dohledu nad ťrnančním trhem. S ohledem na
zjištění bych očekávala pregnantněji formulovaný závér a to i z hlediska nábledu na orgány Ewopské
unie a současné trendy ewopské administrativy ve výváření přebujelých institucí s omezé''ou
akceschopností a tedy i odpovědností. Příěiny lze hledat v oblasti poiiticlcých vlivů jednotliých zemí.
V diplomové práci postrádiím úvahu na téma, že harmonizace ptávních i administrativních postupů
v oblasti finaněních trhů zemí EU není pouze solitémím právním postupem, ale je do znaéné mlry
záv:slá na oehotě jednotliých členů EU přediávat pravomoci panewopslo.im institucím.

5. Ifuitérirhodnocení1rác .

Splnění cíle Z hlediska úkolu vytyěeného diplomantem došlo
k naplnění zvoleného cíle. Pokud bychom chápali
diplomovou práci jako obdobu Larosierovy
ryráw, mohl však diplomant pregnantněji
formulovat svá ziištění.

Samostatnost při 4pracovráď térnatu Diplomant zpracoval diplomovou práci
samostatně a vyuŽil odborných publikací i
dostupných materiálů.

Logiclcá stavba pníce Díplomová práce je ze systematického hlediska
členěna bezchybným způsobem.

Práce s literaturou (využití cízojazyéné literatury)
věetně citací

I)in|nmanf nrqr:nwal s náhnmnrr liferqfr

právními předpisy
Hloubka provedené atn|ýry (ve váahu k tématu) Diplomant provedl ana|ýan zvoleného tématu

v logickém sledu i do dostatečné hloubky
problematiky.

Uprava práce (text, gafu, tabulkv) Upravu práce hodnotím iako kvalitní.
Jazyková a stylisticka uroveň Z hlediska absence chyb v psaní je ďplomová

práce v normě, ikdyž se v ní ojediněle vyskytují
překlepy (např. na str. 2 ve slově ,,odhledu..).
Některá sousloví a novotvary jako ,,europeizace,,
a,,makroobeďetnostní dozoť. jako překlad
z angliětiny působí iazvkově nepříiemně.



6. Připomíntry a otrázlcy k zodpovězení při ústní obhajobě

Diplomant zpracova| téma komplexně. Vzbledem ke zjištění, že podstatruí ěást dohledoých
mechanismů je i nadále ponec|r{na na národní urovni jednotlivých členských států a narodní prameny
prava diplomová ptáce zmiňuje jen v přebledu, měl by diplomant v rámci ústrí obhajoby diplomové
p*"" póp.at alespoň ákladní narodní mechanismy v čR 3ato PříHad dozoroých mechanismů.
biptoo'ňt na str. 

-32 
oČt,azuje na třetí stupeň Lamfalussyho struktury, aniž vysvětluje o co se jedná

"uprtrua 
odkazem s uvedením textu pod ěarou. Nezasvěcenému ětenáfi tak diplomovápráce z tohoto

rueasu nemusí dát komplexní iďonrraci. Diplomant by mělvriámci ústní obhajoby diplomové práce
objasnit, co je Lamfalussyho struktura , z jakého dolarmentu vychází a co sleduje.
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Doporučenínedoporučení práce k obhqjobě Diolomovou práci doporučuji k obhajobě.
Hodnocení dinlomové práce Diplomovou práci bodnotím jako velmi dobrou.

Y Pruzedne 21.5.2012 ,/

JUDr. Pavlína Vondráěková
vedoucí diplomové práce


