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Práce se zabývá metodikou určení systémově významných bank. Jedná se o velmi aktuální
téma zejména v současnosti, kdy řada regulatorních autorit a centrálních bank se snaží ve
svých domácích jurisdikcích identifikovat míru systémové významnosti každé banky a na
základě této významnosti jim uložit držet dodatečný kapitál, aby zamezily jejich pádu.
Autor přichází s návrhem metodiky na základě prvotní studie pro identifikaci globálních SIFI
dle BCBS, jak by bylo možno míru systémové významnosti bank identifikovat na základě
veřejně dostupných dat pro domácí banky. Tuto metodiku pak empiricky využívá pro české
banky.
Je potřeba ocenit, že autor pracoval velmi samostatně, na druhou stranu, práce nebyla se
školitelem dostatečně konzultována (dle autora z technických příčin ztráty dat) a finální verze
práce tak v některých částech není zcela dle představ školitele. Některé části jsou velmi strohé
a zasloužily by si daleko větší debatu a detailnější analýzu.
Během obhajoby by se autor mohl vyjádřit k tomu, jak metodiku výpočtu SIFI ovlivňuje
skutečnost, že jsou indikátory v jednotlivých skupinách vysoce korelované.
I přes výše uvedené výtky má práce svou přidanou hodnotu. Navrhuju proto hodnocení
v dolní mezi „velmi dobře“ a větší diskreci hodnocení v závislosti na samotné obhajobě.
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complete bibliography.
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