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PoSUDEK oPoNENTA DlPLoMoVÉ PRÁCE

Aktuá|nost (novost) tématu

Dip|omantka si jako téma své dip|omové práce vybraIa prob|ematiku doh|edu
nad bankami, postavení a činnosti centrá|ní banky a vztahu ke komerčním bankám,
coŽ vzh|edem k probíhající ce|osvětové finanční krizi a činnostem, které centrá|ní
banka obvykle vykonává, je téma ve|mi aktuá|ní. Vo|ba tohoto tématu by|a proto
vhodná a přínosná.

Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování
a použité metody

Toto téma předpok|ádá znalosti nejen finančního práva, a|e částečně také práva
správního. A samozřejmě také právní úpravy v ob|asti měny či finančního trhu. Vedle
toho jsou vhodné i ekonomické zna|osti. Z tohoto poh|edu se tedy jedná o téma
průřezové.
o tématu je pub|ikována ce|á řada pub|ikací, odborných článků a to v České repub|ice,
a|e i v zahraniěi. Informace potřebné ke zpracování práce jsou proto dostupné.
o vědeckých metodách, které ve své práci hod|á pouŽít, se dip|omantka nezmiňuje,
jedná se přitom především o ana|ýzu.

Formální a systematické členění práce

Kromě úvodu a závěru, které dip|omantka nečís|uje, má práce pět kapito|: 1) Finanční
systém. Bankovní systém. Banky a bankovní prostředí v Čn; 2) Bankovní regu|ace
a doh|ed; 3) Nástroje bankovní regu|ace; 4) Bankovní dohled; 5) Bankovní doh|ed
v Evropské unii.
Struktura práce je vce|ku odpovídající obsahu i rozsahu práce, nicméně zejména
název první kapito|y povaŽuji za dosti d|ouhý. Také název kapito|y 1.3.1. by pod|e
mého názoru mělznít ',Legá|nívymezení banky.., niko|iv,,Legislativní......
Práce je dop|něna českým a ang|ickým abstraktem a seznamy k|íčových s|ov,
přeh|edem pouŽitých zdrojů informací (rozdě|ených pod|e jejich druhů).

Vyjádření k prác!

Tato dip|omová práce je zpracována na re|ativně časté téma, proto by by|o vhodné,
aby její cí| nějakým způsobem z této řady vybočova|. Nicméně před|oŽená práce
setrvává na obvyk|é koncepci a je spíše prací popisného charakteru. Ačko|iv v ní |ze
na|ézt názory a závěry dip|omantky, nejedná Se o nějak nová či překvapující
konstatování.
Informace, které jsou v práci uváděny, jsou obecněji známé, a|e musím připustit, Že
dip|omantka v nich nechybuje. S některými tvrzeními dip|omantky však |ze po|emizovat
(např. o vý|učně dvojstupňovém a univerzálním bankovním systému na str. 8. Také
bych například uvíta|' kdyby u Vymezení mode|ů organizace doh|edu dip|omantka
uved|a, proč pouŽívá právě toto rozdě|ení a názvos|oví, které není obecně přijímaným
(str.  21).
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3.
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U některých konstatování faktů by mě|a být citace zdroje těchto
na str. 11 u podí|u zahraničních v|astníků bank nebo u vymezení
reguIace..a ,,bankovnídohled.. na str. 13.

Kritéria hodnocení práce

informací - např.
pojmů ,,bankovní

5.

Sp|něnící|e práce Cí|e této práce, jak by|y v úvodu vymezeny, by|y
spIněnv'

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce..
v systému Theses.cz

Toto téma je re|ativně často zpracováváno, v|astní
práce je popisnějšího charakteru.
Systémem Theses.cz neby| na|ezen dokument,
který by vykazova| shodnost s předk|ádanou prací,
tj. počet na|ezených podobných dokumentů je tedy
nula.

Loqická stavba práce Vnitřní stavba práce ie dobrá.
Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

DipIomantka vyuŽiIa někoIik podstatných zdrojů,
některé z nich i zahraniění, avšak musím
připomenout, Že k tématu je pub|ikováno opravdu
velké mnoŽství |iteratury, proto by i soubor
pouŽitých zdrojŮ moh| být širší.
Forma citací vvhovuie obecným poŽadavkům'

HIoubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

Pok|ádám h|oubku ana|ýzy za dostatečnou
pro úče|v této dip|omové práce.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Formá|ní úprava práce je na ve|mi dobré úrovni.
Diplomantce bych však vytknu|, že h|avní kapito|y
nezačínají na nových stránkách, coŽ by jistě by|o
přehIednější.
Práce není dop|něna tabuIkami, obrázkv či orafy.

Jazyková a sty|istická úroveň Jazyková i sty|istická Úroveň jsou na ve|mi dobrém
stuoni.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

MůŽe dip|omantka shrnout, jaký charakter má Črua 1aro subjekt a jaké je její postavení
mezi ostatními orgány a subjekty ve státě obecně?

MůŽe dip|omantka podrobněji vysvět|it rozdí| mezi jedno- a dvojstupňovým
bankovnictvím? (str. 6 a nás|.)

Moh|a by dip|omantka shrnout, v jakých právních formách a s jakými povo|eními
k cinnosti mohou subjekty na území ČR oprávněně podnikat v bankovnictví? (str. 9
a nás|.)

6.

1 )

2)

3)

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Tuto dip|omovou práci doporučujl k obhajobě.

NavrŽený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto dip|omovou práci
stupněm velmi dobře.

V Praze dne 27.4.2013

oponent diplomové práce


