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Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem islámského bankovnictví, 
pronikajícího stále více i do vyspělých zemí západního světa. Jde o bankovnictví sloužící 
zejména potřebám podniků z islámských zemí, které se, alespoň navenek, řídí principy 
Koránu a práva šaria. 

Srovnání islámského a konvenčního bankovnictví západní provenience je zajímavé i aktuální 
z praktického i teoretického pohledu. Zatímco praktický pohled se vztahuje především 
k možnostem souběžného fungování a do určité míry i konkurence obou bankovních systémů 
v současném světě včetně otázky vztahující se k možnostem, mezím a účinnosti jejich 
regulace, z teoretického hlediska jde o srovnání fungování, výkonnosti a stability 
alternativních finančních systémů, založených na odlišných institucionálních principech.

Diplomová práce Sára Valachové je krom úvodu, závěru, přehledu bibliografie a rozsáhlých 
příloh rozdělena do šesti hlavních kapitol. Ty pojednávají o zdrojích islámského práva, 
historii islámských financí, základních principech islámského finančnictví, islámských 
bankovních produktech, vnitřních i vnějších regulatorních orgánech a institucích, jejichž 
rámci konvenční, resp. islámské finanční společnosti fungují a rovněž dvěma případovým 
studiím vztahujícím se k islámským finančním institucím v rámci islámského světa i mimo 
něj.

Na práci je třeba ocenit volbu tématu, dobrou úroveň teoretických východisek, samostatnou 
analýzu i rozsáhlé literární prameny především zahraniční provenience i faktografický 
materiál, o který se autorka opírá. Zajímavý je zejména přehled principů islámského 
bankovnictví představujících protipóly hlavních principů konvenčního bankovnictví i rozbor 
hlavních produktů islámského bankovního světa. 

Práce je psána přehledně a čtivě, je zpracována s obvyklým vědeckým aparátem (seznam 
literatury a pramenů, citace, tabulky, přílohy apod.). Po obsahové i formální stránce tak 
splňuje všechny podmínky kladené na diplomovou práci. 
.
Diplomovou práci pokládám proto po odborné stránce za kvalitní a dobře pracovanou a
doporučuji ji k ústní obhajobě. Jako její hodnocení navrhuji výborně. Obhajobu práce 
doporučuji přitom zaměřit především na otázky porovnání účinnosti regulace bankovního 



systému v západním a islámském světě, fungování rad ověřujících soulad fungování 
islámských bank s právem šaria a rovněž na porovnání systémů řízení bankovních rizik 
v islámském a západním světě. 

Teoreticky by bylo jistě zajímavé posoudit i otázku, nakolik je islámský bankovní systém 
skutečně autenticky odlišný od bankovnictví západního či nakolik se pod ním jen skrývá 
bankovní systém řídící se principy obdobnými konvenčnímu bankovnictví maskovanými 
islamistickou právní, resp. náboženskou terminologií. 
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