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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština.
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti finančního
práva, nicméně dotýká se i problematiky corporate governance. Zvolené téma je aktuální.
Předložená diplomová práce se skládá z titulní strany (není zcela v souladu s příslušným
opatřením děkana), z čestného prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, pěti meritorních
kapitol (které jsou ještě dále členěny), závěru, seznamu literatury a dalších zdrojů, abstraktu
v češtině a angličtině (neobsahující však anglický překlad názvu práce) a klíčových slov
v češtině a v angličtině.
Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny
požadované formální složky a náležitosti, s výjimkou předepsaného vzhledu a obsahu titulní
strany (a neexistujícího resumé v požadovaném rozsahu).
Míra citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je provedena v práci, je
dostačující. Výhrady lze však mít ke způsobu a obsahu identifikace zdrojů. Poznámky pod
čarou č. 1 a č. 2 jsou zcela nefunkční, poznámka pod čarou č. 3 pak odkazuje na nesprávný
dokument, smysl poznámky pod čarou č. 122 pak není zřejmý vůbec, atp. Obecně pak lze
konstatovat, že struktura identifikace zdrojů v poznámkách pod čarou není zvolena vhodně.
Systematika „Seznamu literatury a dalších zdrojů“ není dobrá. Odborné knižní
publikace a odborné články měly být seřazeny podle abecedního pořádku jmen autorů. Logika
seřazení Dokumentů odborných organizací není zřejmá.
Diplomová práce zahrnuje následující oblasti: obecnou část zahrnující mj. historii
Basilejského výboru pro bankovní dohled (kap. 2), popis podstaty Basel I, II, III (kap. 3, 4, 5)
a problematiku corporate governance v oblasti bankovnictví (kap. 6).
Práce je psána srozumitelným jazykem. Struktura práce by však mohla být pevnější.
Lze mít například pochybnosti, zda členění kapitoly 6 bylo zvoleno správně – zda by nebylo
třeba lepší zaměřit se zejména na poslední znění „Enhancing corporate governance…“ a
rozdíly s předchozími verzemi zmínit pouze v základních rysech.
Samotný obsah práce vykazuje nedostatky. Například na straně 7 diplomant uvádí
v odstavci druhém, že velká většina členských států EU není členem výboru a implementace
standardů probíhá převážně prostřednictvím práva EU. Nicméně, v posledním odstavci na
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téže straně diplomant naopak uvádí, že Basilejský výbor nevydává závazná pravidla. (Tedy,
jinými slovy, je úplně jedno, zda určitý stát je členem výboru či nikoli, neboť implementace
pravidel vytvořených výborem je zcela na dobré vůli každého státu.) Dále, na straně 9 je jako
„šéf FED“ označen William Ryback. Tedy v době, kdy předsedou rady guvernérů Federálních
rezerv (chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve) byl Alan Greenspan.
Diplomantovi pokládám následující otázku:
Jakým směrem by se v dalším období mohla ubírat doporučení Basilejského výboru
ohledně bankovních regulatorních pravidel?
Po celkovém zvážení a s výše uvedenými výhradami předloženou diplomovou práci
doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit, za předpokladu, že diplomant u obhajoby
prokáže odpovídající znalost zpracované materie, známkou velmi dobře.

V Praze dne 15. června 2015
JUDr. Ing. Aleš Borkovec Ph.D.
oponent diplomové práce
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