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PosUDEK oPoNENTA D!PLoMovÉ pnÁcr

Aktuálnost (novost) tématu

Autor si za téma své dip|omové práce zvo|iI pojednání o současných prob|émech bankovní
regu|ace, tedy téma, které |ze bezesporu považovat za aktuá|nía hodné kritického zpracování.

Náročnost tématu na teoret|cké znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Pojednání o bankovní regu|aci se neobejde bez zna|osti ekonomické podstaty fungování
bankovního trhu a jeho prob|émů a nemě|o by se omezovat pouze na ana|ýzu stávajícího textu
právních předpisů. Mě|o by se vypořádat také s důvody a cí|i regu|ace, jejími vrývojov'ými trendy
a přih|édnout také k probíhajícím odborným diskusím. Vzh|edem k bohaté české a cizojazyčné
literatuře, včetně rozsáh|ých internetových zdrojů, se nabízí dostatek vstupních údajů pro
zpracování práce. Vo|ba tématu vybízí k tvůrčímu zpracování a provedení kritických a
hodnotících soudů.

Formální a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z čestného proh|ášení, poděkování, obsahu,
úvodu, šestičástí, závěru, seznamu zkratek, seznamu použité |iteratury a pramenů, českého a
ang|ického shrnutí a k|íčorr'ých s|ov.

Po úvodní pasáži, ve které autor Vymezuje cí| práce - tedy poukázat na prob|émy konkrétních
nástrojů bankovní regu|ace, nás|edují tři části, Ve ktených se autor nejprve zabývá
charakteristikou bank a bankovního systému, důvody a cí|i bankovní regu|ace a vymezením
jejích jednot|ivých kategorií. V dalších třech částech pak autor s větší mírou detailu pojednává
o vybraných otázkách bankovní regu|ace, o kapitá|ové přiměřenosti, nedostatcích kapitá|ových
požadavků ve vztahu k úvěrovému riziku a prob|ematice sekuritizace a finančních derivátů.

Vyjádření k práci

Práce je |ogicky uspořádána. Po první po|ovině práce, kterou je možné chápat jako obecnější
úvod do prob|ematiky bankovní regu|ace, autor Ve druhé po|ovině práce podrobuje detai|nější
právní ana|ýze ob|asti bankovní regu|ace, které považuje za prob|ematické. Lze ocenit, že se
autor neomezuje pouze na popis stávající právní úpravy, a|e kriticky nah|íží na s|abá místa
bankovní regu|ace. Neomezuje se přitom na pouhý rozbor konkrétního právního textu, ale
ana|yzuje také dopad bankovní regu|ace na chování regu|ovaných osob. Autor dospívá
k názoru, že regu|ace může na jedné straně vést ke snížení obezřetnosti (např. spo|éháním na
závěry ratingov'ých agentur) a v|astních iniciativ bank v ob|asti řízení rizik, na straně druhé
může přispět k tvorbě produktů zaměřených na převod regu|ovaných rizik mimo banku
(sekurit izace).

Ce|kově |ze shrnout, že se autor seznámiI s tématem dostatečným způsobem a poznatky a
úvahy jím v práci prezentované |ze považovat za přínosné.
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5. Kritéria hodnocení práce

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by se mě| dip|omant zaměřit na ro|i ratingov.ých agentur při hodnocení
úvěrového rizika a na možné dopady této jejich ro|e na činnost bank.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Doporučuji dip|omovou práci k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím jako v'ýbornou.
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Sp|nění cí|e práce Cí|, ktený si vytyči| dip|omant v úvodu práce, by| úspěšně
spIněn.

Samostatnost při zpracování
tématu

Dip|omant přistoupi| k danému tématu samostatným
způsobem.

Logická stavba práce Struktura práce je přeh|edná, po obecném uvedení do
prob|ematiky se autor zabývá vybranými aspekty, které
považuje za prob|ematické.

Práce s |iteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
c jtací

Autor těží i ze zahraniční odborné |iteratury, práce má
rozsáh|ý poznámkový aparát.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Práce je přínosná, autor se neomezuje na pouhý popis
právní úpravy, a|e upozorňuje i na její nedostatky.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)

K úpravě práce nemám zásadních připomínek.

Jazyková a sty|istická úroveň Z hlediska jazykové a sty|istické úrovně nemám k práci
zásadních připomínek.


