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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantem zvolené téma náleží do oblasti práva bankovního. Diplomant si za téma zvolil 
problematiku dohledu v bankovnictví, jež lze považovat za stále aktuální problematiku 
konsekventně k proběhnuvší ekonomické krizi mající příčinu právě v oblasti nesprávného 
fungování bankovního systému. Zvolené téma je i v této době velmi přínosné.  

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

 
Zvolené téma předpokládá seznámení se s tradičními instituty bankovní regulace a dohledu, 
ale i s právní úpravou dané problematiky nejen z pohledu vnitrostátního, ale i mezinárodního , 
zejména z hlediska evropského práva. Diplomant čerpal zdroje nejen v české, ale i zahraniční 
odborné literatuře a pro zpracování diplomové práce použil zejména metodu popisnou, 
analytickou, jakož i syntetickou.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, tří 
částí, závěru, seznamu zkratek a seznamu použité literatury a abstraktu v českém a anglickém 
jazyce.   
 
Diplomant v úvodu diplomové práce zdůraznil, že jeho cílem nebyl primárně popis právní 
úpravy dohledu v České republice, ale zaměření se na zkoumání potřeby dohledu a regulace 
v bankovnictví  v českém, ale i evropském pojetí a posouzení účinnosti zavedení jednotného 
dohledu na celoevropské úrovni, jakož i jeho kritika. 
 
První kapitola je spíše teoretického zaměření a je věnována  podstatě problematiky regulace a 
dohledu bank, jejím důvodům, cílům a významným institucím vykonávajícím tuto činnost. 
 
Druhá kapitola blíže charakterizuje základní pravidla činnosti bank, způsob jejich prověřování, 
formy dohledu a hodnocení bank. Diplomant se zabývá dohledem na místě, na 
konsolidovaném základě, dohledem nad finančními konglomeráty, jakož i dohledem nad 
mezinárodními bankami. V této kapitole diplomant zmiňuje i povinné pojištění vkladů jako 
jeden z instrumentů bankovní regulace. 
 
Třetí kapitola je věnována bankovnímu dohledu na evropské úrovni v rámci evropské 
integrace. Diplomant se blíže zabývá jednotlivými argumenty pro a proti zavedení jednotného 
bankovního dohledu. Za přínosné je třeba považovat, že diplomant uvádí i své vlastní názory na 
danou problematiku.  
 
Závěr diplomové práce je jejím shrnutím doprovázeným vlastním hodnocením diplomanta. 
 
 



 
 

4. Vyjádření k práci 
 
Z diplomové práce je patrné, že se diplomant s daným tématem dobře seznámil, porozuměl 
mu a zajímá jej. To ostatně dokládá i obsáhlejší rozsah diplomové práce. Diplomová práce je 
logicky členěna, je přehledná a celkově ji lze hodnotit jako přínosnou. Oceňuji aktivní přístup 
diplomanta, který v diplomové práci uvedl i své kritické názory na určitou problematiku.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant splnil cíl, který si v úvodu diplomové práce 
vytknul a diplomová práce je nepochybně přínosná.  

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

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce 
v systému Theses.cz vykázal podobnosti, které se však 
v zásadě vztahují k předchozí práci diplomanta 
obhajovanou v rámci soutěže SVOČ.  Diplomant 
přistoupil k vytvoření diplomové práce samostatným 
způsobem. 

Logická stavba práce Diplomová práce je ze systematického  hlediska vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a srozumitelná. 
 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval jak s odbornou českou, tak i se 
zahraniční literaturou a právními předpisy. Diplomová 
práce ohledně citací splňuje podmínky kladené na tento 
typ prací.  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka analýzy je dostatečná, diplomant postupoval od 
obecného ke zvláštnímu a tématiku zdařile vysvětlil.   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava diplomové práce je v pořádku.  

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska psaní vykazuje diplomová práce jen drobné 
překlepy, ale celkově je na dobré úrovni.   

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Při ústní obhajobě by diplomant měl uvést, jaký má názor na směřování bankovního dohledu v rámci 
Evropské unie a zdali neshledává konflikt mezi ochranou před nelegálními praktikami a bankovním 
tajemstvím.  
 
 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou.  

 
 
V Praze dne 22.01.2015 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 

 
 
 



 
 
 
 
 


