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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Alexander Kadlic 
Téma práce: Aktuální právní problémy bankovní regulace  
Rozsah práce: 68 stran (z toho 52 stran neboli 106 341 znaků vlastního textu) 
Datum odevzdání práce: 28. 6. 2012 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti tzv. veřejného 
bankovního práva se zaměřením na bankovní regulaci. Tato oblast se v posledních 
letech především v důsledku světové finanční krize poměrně bouřivě vyvíjí a vzhledem 
k tomu je možno diplomantem zvolené téma označit za velmi aktuální a obsahující 
řadu nových prvků.  

 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které zasahuje do právních i ekonomických a 
bankovnětechnických oborů a jeho odpovědné zpracování vyžaduje obeznámenost 
s celou řadou právních institutů, faktických skutečností, bankovních postupů a 
ekonomických postulátů, tedy solidní teoretickou průpravu i praktický rozhled, které 
diplomant v míře dostatečné osvědčil. Z použitých metod dominuje v předložené práci 
metoda deskriptivní a komparativní, zastoupena je rovněž metoda analytická.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního a systematického hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného 
úvodu a závěru, jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, 
seznam zkratek, seznam použité literatury, abstrakt ve slovenštině a angličtině a 
přehled klíčových slov v obou těchto jazycích) – z celkem šesti kapitol, zabývajících se 
charakteristikou bank a bankovního systému, důvody a cíli bankovní regulace, nástroji 
bankovní regulace, kapitálovou přiměřeností, nedostatky kapitálového požadavku 
k úvěrovému riziku a problémy sekuritizace a finančních derivátů. 
 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomant vcelku úspěšně postihuje vybrané podstatné 
aspekty regulace komerčních bank. Ke zkoumané problematice přistupuje výběrovou 
metodou, bylo by zajisté možno záběr práce rozšířit a zkoumání předmětné 
problematiky provést do větší hloubky, nicméně tím by práce patrně výrazně překročila 
rozsah pro tento typ kvalifikačních prací obvyklý. Diplomantem podaný výklad je pro 
účely diplomové práce zcela dostatečný a pochvalně lze zejména vyzdvihnout 
přehledné, aktuální a na žádoucí odborné výši pojednané pasáže o vývoji ukazatelů 
kapitálové přiměřenosti (Basel III) a o sekuritizaci. Celkově lze hodnotit předloženou 
diplomovou práci veskrze kladně. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant samostatně identifikoval relevantní 
právní i ekonomické aspekty a problémy, jakož i 
potřebné prameny dotýkající se zvoleného tématu 
diplomové práce a s dostatečnou mírou 
samostatnosti je zpracoval, přičemž formuloval své 
vlastní závěry. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
logicky a ústrojně členěna. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s vhodně sestaveným a 
dostatečně pestrým okruhem pramenů včetně 
literatury ekonomického, finančního i právního 
zaměření a zdrojů internetových. Dostatečně 
zastoupeny jsou rovněž zdroje zahraniční. Na 
použité prameny diplomant řádně odkazuje 
v citacích podle citační normy tvořících 
poznámkový aparát předložené práce. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší úspěšný souhrn faktů a postřehů 
přímo se dotýkajících vybraného tématu. I přes 
určitou dávku popisnosti danou tématem práce 
diplomant prezentuje též své vlastní analýzy a 
závěry, jejichž hloubka je zcela přijatelná.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je velmi dobrá. Diplomant 
průběžně vkládá to textu své práce tabulky, grafy a 
vzorečky vhodně doplňující text předložené práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je sepsána ve slovenském jazyce. Jazyková 
a stylistická úroveň předložené práce je velmi 
dobrá. 

Kontrola podobnosti textu 
práce v projektu Theses.cz 

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce nevykázal žádnou podobnost s jinými texty. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
K textu na str. 29 
Diplomant jako název podkapitoly 3.3.2 používá „Pravidlá úverovej angažovanosti“, což je 
termín, kterého platné právo již několik let nepoužívá. Mohl by uvést, jaký termín je nyní 
správnější a co je důvodem této terminologické změny? 
 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 
 
 
 
V Praze dne 14. 9. 2012 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy 

PF UK 


