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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno autora: Martin Košař 
Téma práce: Dohled v bankovnictví  
Rozsah práce: 91 stran vlastního textu 
Datum odevzdání práce: 28. listopadu 2014  
 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Autor si za téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti finančního práva, 
kterou lze vzhledem k proběhlým událostem především v posledních letech považovat 
za velmi aktuální a často diskutovanou. Jedná se zároveň o téma, které může být velmi 
inspirativní a obohacující. Obecně lze téma považovat za vhodně zvolené. 

 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování 
a použité metody 
 
Zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především teoretické 
znalosti z oblasti finančního práva, dále pak zejména z oblasti správního práva, 
mezinárodního práva a práva Evropské unie. Domnívám se, že autor mohl čerpat 
z relativně širokého spektra dostupných zdrojů. Pokud jde o vědecké metody, které 
autor používá, byť je v úvodu explicitně nevymezuje (jedná se konkrétně zejména 
o metodu analýzy, deskripce a syntézy), lze je vzhledem k tématu práce považovat za 
odpovídající. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna, vedle úvodu, závěru a dalších standardně požadovaných náležitostí, 
do tří proporčních kapitol, které se dále vnitřně člení. Pokud jde o formální stránku, je 
práce na vysoké úrovni. Jako drobný nedostatek lze zmínit např. ponechávání 
samostatných znaků na koncích řádků, současné používání znaku „%“ a slova 
„procento“, příp. přeškrtnutou část textu na konci str. 98). 

 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Z práce je patrné (mimo jiné též na základě nadstandartního stránkového rozsahu), že 
se autor detailně seznámil s rozhodujícími skutečnostmi ve vztahu k tématu práce 
a prokázal tak potřebnou orientaci ve zvolené tématice. Po úvodu, kde autor explicitně 
vymezuje hlavní cíl práce, následují tři kapitoly věnované jednotlivým aspektům 
zvoleného tématu. Ke zvolené systematice nemám výhrad. Autor přistoupil 
k diplomové práci vyčerpávajícím způsobem. Domnívám se, že autor po obsahové 
stránce zcela naplnil požadavky kladené na zvolené téma. Po věcné stránce je práce 
rovněž na adekvátní úrovni. Kladně hodnotím velmi častý kritický přístup autora ke 
zkoumané problematice a představování vlastních názorů. Obecně lze práci hodnotit 
jako velmi vydařenou. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Autor v rámci zpracování práce naplnil cíl, který si 

v úvodu práce stanovil. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Lze předpokládat, že autor diplomové práce 
přistoupil ke zpracování práce samostatně. Na 
základě vyhodnocení podobnosti práce v systému 
Theses.cz došlo k vyhodnocení shody s 95 
dokumenty. Největší shoda je přitom s dílem 
samotného autora uplatněným v rámci soutěže 
„SVOČ“. Ostatní shodné dokumenty přitom 
zásadně vykazují shodu co do terminologie 
právních předpisů. 

Logická stavba práce Pokud jde o systematickou stránku a logickou 
stavbu, práce působí velmi vyváženým dojmem.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

V práci autor využívá velmi obsáhlý poznámkový 
aparát (celkově 230 poznámek pod čarou). Práce 
s literaturou je na velmi dobré úrovni, jedná se 
přitom jak o zdroje v českém jazyce, tak o zdroje 
zahraniční. Seznam použité literatury je na 
odpovídající úrovni. Citace odpovídají citační 
normě.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy lze ve vztahu k tématu 
považovat za zcela dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce z formálního hlediska hodnotím jako 
velmi kvalitní.  

Jazyková a stylistická úroveň Pokud jde o jazykovou a stylistickou stránku, je 
práce rovněž na velmi vysoké úrovni, ačkoliv 
určitým nedostatkům se autor zcela nevyhnul (např. 
„podstupovány“ na str. 11, „tyto rizika“ na str. 24, 
„závazné“ na str. 9 atd.). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1) Na str. 27 autor zmiňuje „prokázání nezávadného původu“ základního kapitálu. Jakou 
formou by se tak podle autora mělo dít?  
 
2) Na str. 29 se autor dotýká nepřevoditelnosti licence. Jaká situace nastává v případě 
přeměn společností vybavených bankovní licencí? 
 
3) Co konkrétně autor spatřuje pod „vyšší homogenností“ v Evropě nezbytné pro prosazení 
jednotného bankovního dohledu/resp. tzv. „bankovní unie“ (str. 96)? 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou . 
 
V Praze dne 21. ledna 2015 
 
 

JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 
   oponent diplomové práce 


