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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Jan Arnstein 
Téma práce: Regulace  komer čního bankovnictví centrální bankou  
Rozsah práce: 86 stran (z toho 73 stran vlastního textu) 
Datum odevzdání práce: 26. 11. 2012 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti tzv. veřejného 
bankovního práva, tj. problematiku regulace bank se zaměřením na tuzemskou právní 
praxi. Uvedená 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 poměrně aktuální a obsahující četné nové prvky.  

 
 
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 
bankovně technických 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 syntetická, zastoupena, byť jen v malé míře, 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, dalších zdrojů a právních předpisů, abstrakt 
v českém a anglickém jazyce a přehled klíčových slov v obou těchto jazycích) – 
z celkem pěti kapitol, zabývajících se charakteristikou bankovního sektoru v ČR, 
důvody, vlastnostmi a dopady bankovní regulace, pozitivněprávní úpravou 
obezřetnostních pravidel, regulací finančních skupin a budoucností bankovní regulace 
(zejména v návaznosti na materiál známý jako Basel III a na projekt tzv. bankovní unie. 
 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomant vcelku úspěšně postihuje vybrané podstatné 
aspekty regulace komerčních bank. Ke zkoumané problematice přistupuje souhrnnou 
metodou, snaží se postihnout ji v celé její šíři, čímž se vzhledem k rozsahovým 
omezením daného typu kvalifikační práce vystavuje nebezpečí určité mělkosti a 
povrchnosti svého textu. Práce je solidním shrnutím existující situace na poli regulace 
bankovnictví, avšak trpí přílišnou popisností, příliš skromným podílem vlastního 
diplomantova přínosu ke zkoumání zvolené problematiky a nepočetností a malou 
hloubkou vlastních diplomantových analýz. I přesto je možno předložený diplomantův 
text označit za přijatelný, nevybočující z průměru kvalifikačních prací tohoto typu 
obhajovaných na Katedře finančního práva a finanční vědy PFUK. Pochvalně lze 
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vyzdvihnout diplomantův přehledný a čtivý jazyk i relativní úspěch při zestručnění a 
shrnujícím zjednodušení jinak velmi komplexní, košaté a málo přehledné problematiky. 
Celkově lze hodnotit předloženou diplomovou práci kladně. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

dostatečnou měrou splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomant samostatně a správně identifikoval 
relevantní aspekty a problémy, jakož i příslušné 
právní předpisy a další prameny dotýkající se jím 
traktované problematiky. Zpracování předmětné 
materie diplomantem vykazuje sice menší míru 
samostatnosti, je však patrný diplomantův přínos 
k zjednodušujícímu avšak nikoli zavádějícímu 
vysvětlení jinak až příliš složité problematiky, 
s nímž by se diplomant mohl s úspěchem uplatnit 
na poli popularizačním. Protokol o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce nevykázal žádnou 
podobnost s jinými texty. 

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

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s relativně vhodně sestaveným 
okruhem pramenů včetně literatury ekonomického, 
finančního i právního zaměření a zdrojů 
internetových. Nedostatečně zastoupeny jsou 
ovšem zdroje zahraniční, což lze však do jisté míry 
ospravedlnit zaměřením předložené práce výlučně 
na tuzemskou úpravu. 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 skutečností a 
právních pravidel dotýkajících vybraného tématu. 
Práce však trpí značnou popisností a relativní 
nečetností a malou hloubkou diplomantových 
vlastních analýz.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je velmi dobrá. Diplomant 
průběžně vkládá to textu své práce tabulky a grafy 
(vesměs přejaté) vhodně doplňující text předložené 
práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
velmi dobrá. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
K názvu i celému textu předložené práce 
Diplomant pojal do samotného názvu své práce označení subjektu provádějícího regulaci 
komerčního bankovnictví (centrální banku). Mohl by se zamyslet nad tím, zda skutečně je 
regulace komerčního bankovnictví u nás prováděna výlučně jen centrální bankou, co vše 
vůbec lze (z hlediska formálního) do pojmu regulace komerčních bank zahrnout a zda si lze 
představit i jiné institucionální a organizační modely takové regulace, nežli ten, jenž se 
v České republice v současnosti uplatňuje?  
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Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
 
 
 
V Praze dne 14. 1. 2013 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy 

PF UK 


