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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce  x   

samostatnost při zpracování tématu x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou vč. citací x    

práce se zahraniční literaturou vč. citací  x   

adekvátnost použitých metod  x     

hloubka provedené analýzy  x    

stupeň realizovatelnosti řešení x     

formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    

stylistická úroveň x     

nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x    

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x     

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x     

obsah a relevantnost příloh v textu či příloh 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x     

Diplomantka si zvolila náročné a v poslední době se stále vyvíjející téma bankovní regulace. Ke zpracování 
autorka přistupovala zodpovědně. Výchozími body práce jsou standardní zpracování pojmů banka, bankovní 
systém a regulace a dohled bank. V rámci práce musím vyzdvihnout kvalitně zpracovanou rešerši vědeckých 
článků z oblasti regulace bankovního sektoru. Dále autorka popisuje aktuální přístupy k bankovní regulaci a 
jejich dopady. Vhodným výstupem diplomové práce jsou autorčiny návrhy na zefektivnění bankovní regulace 
na úrovni Evropské unie. Aktuální přístupy a návrhy jsou zpracovány na úrovni diplomové práce, s ohledem na 
dostupnost konkrétních dat nemohou být detailnější. Na základě výše uvedeného konstatuji, že autorka splnila 
cíl práce. 

 

 

 

 

 

 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaké hlavní změny s sebou přináší koncept Basel III oproti dosud používanému Basel II? 

2. Jaký je Váš názor na přistoupení/nepřistoupení České republiky k bankovní unii? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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