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Aktuálnost (novost) tématu
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku týkající se bankovních
regulatorních pravidel vydávaných Basilejským výborem pro bankovní dohled. Toto téma je
aktuální s ohledem na skutečnost, že v důsledku globální finanční krize je oblast nastavení
pravidel bankovní regulace stále hodně diskutována.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Diplomant se při uchopení tématu nesoustředil výlučně na aspekty ekonomické, ale bral
v potaz i související otázky právní, jak vyplývá ze způsobu zpracování práce. Vstupních údajů
pro zpracování diplomové práce mohl mít diplomant dostatek. Téma vyžaduje zejména
hodnotící, kritickou a tvůrčí metodu přístupu.

3.

Formální a systematické členění práce
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, obsahu, úvodu,
několika částí, závěru, seznamu použité literatury a anglického resumé a klíčových slov.
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant upozorňuje na systematické členění práce a uvádí cíl
své práce a výchozí hypotézu, následuje část věnovaná vzniku a činnosti Basilejského výboru
pro bankovní dohled.
Další tři části se zabývají vývojem konceptu pravidel kapitálové přiměřenosti, a to od Basel I po
Basel III. V těchto částech diplomat charakterizuje jednotlivé koncepty, jejich přínosy a
nedostatky. Poslední část práce je věnována iniciativám Basilejského výboru v oblasti
corporate governance. Vyústěním celé práce je její závěr, v němž diplomant shrnuje svou práci.
V této souvislosti lze uvést, že nemám výhrady k systematickému členění práce.

4.

Vyjádření k práci
Celkově k diplomové práci je možno uvést, že splňuje jak formální, tak obsahové náležitosti
diplomové práce. Z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant s daným tématem seznámil.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Z hlediska úkolů vytyčených diplomantem se domnívám,
že práce cíle naplnila.
Samostatnost při zpracování Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu
tématu
samostatným způsobem.
Logická stavba práce
Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně
členěna.

Práce
s literaturou
(využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
6.

Diplomant pracoval zejména s odbornou ekonomickou a
právnickou literaturou a rovněž s internetovými zdroji.
Diplomant k dané problematice přistoupil vhodným
způsobem.
Úprava diplomové práce odpovídá požadavkům
kladeným na tento typ práce.
Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na dobré
úrovni.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět následující dotazy:
 Z jakého důvodu jsou dokumenty Basilejského výboru transponovány jednotlivými
státy, byť nemají právní závaznost?
 Jak si diplomant vysvětluje skutečnost, že byť ještě nebyl koncept Basel III plně
implementován, tak už vznikají koncepce označované jako Basel IV?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
Diplomovou práci hodnotím jako výbornou.

V Praze dne 16. 6. 2015
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D
vedoucí diplomové práce

