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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Diplomová práce se zabývá v současnosti značně diskutovanou otázkou procyklického 
působení konceptu basilejských dohod Basel II resp. Basel III.  Autorka zkoumá tyto efekty 
jak v teoretické, tak empirické rovině. Vzhledem k nedávnému zveřejnění nových bankovních 
pravidel zakotvených v  tzv. Basel III se jedná o poměrně unikátní a zajímavou studii. 
 
Práce je rozčleněna do pěti základních kapitol. Po krátkém úvodu následuje popis konceptu 
Basel II a Basel III. Autorka se v rámci této kapitoly věnuje též výkonnosti bankovního 
sektoru v zemích Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, 
Maďarsko) v období nedávné finanční krize. Následující stěžejní třetí kapitola obsahuje 
empirickou analýzu, která v konečné fázi umožňuje srovnání konceptů Basel II a Basel III z 
hlediska jejich procykličnosti. Čtvrtá kapitola diskutuje procykličnost obou konceptů 
z účetního pohledu. Závěrečná kapitola shrnuje dosažené výsledky. 
 
Autorka shromáždila potřebná data a informace k provedení analýzy a srovnání obou 
regulatorních konceptů. Z tohoto pohledu se jedná o zajímavou a inovativní studii zabývající 
se velmi aktuální otázkou, zda je nový koncept Basel III schopen omezit nevýhody 
předchozího konceptu Basel II. V rámci empirické analýzy se práce zaměřuje na země 
Visegrádské čtyřky a ukazuje na možné problémy aplikování jednotného konceptu pro různé 
ekonomiky.  
 
Autorka prokázala schopnost analytického uvažování, práce je dobře strukturována, 
obsahující odkazy na relevantní literaturu, splňující standardy kladené na diplomovou práci 
na IES. Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuji práci k obhajobě. 
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CATEGORY POINTS 
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Manuscript Form         (max. 20 points) 19 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


