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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 včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně 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 BP 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 příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá právním postavením České národní banky a jejími 

kompetencemi. Vzhledem k tomu, že tyto jsou poměrně rozsáhlé, zaměřila se studentka po 

dohodě se školitelem více na oblast bankovní regulace a dohledu nad bankami. Po 

teoretickém úvodu, ve kterém se věnuje centrálnímu bankovnictví a vymezení jednotlivých 

činností ČNB, je tedy detailněji popsána právní úprava bankovní regulace, bankovní rizika, 

vstup do bankovního systému, vlastní průběh dohledu a případná nápravná opatření. V závěru 

práce na konkrétním příkladu IPB studentka rozebírá důvody pro bankovní dohled a ukazuje 

na jeho potřebnost. 



Práce je zpracována přehledně a vyčerpávajícím způsobem. Studentka v dostatečné míře 

cituje adekvátní literaturu. Mohla však zmínit více příkladů z praxe, získat podklady od ČNB, 

a věnovat se tedy i méně závažným pochybením, než ke kterým došlo v případu IPB. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci stupněm velmi dobře. 

 

Při obhajobě navrhuji, aby studentka vyjádřila k těmto otázkám: 

1. Předpokládejme, že při provedeném bankovním dohledu zjistila ČNB určité nedostatky 

v činnosti banky. Podle jakých kritérií rozhoduje ČNB o výběru konkrétního (nápravného) 

opatření ze souboru těch, které může dle zákona využít? 

2. V závěru práce se přikláníte k názoru, že i přes nárůst nákladů spojených s vyšší mírou 

regulace bankovního sektoru, je tato regulace stále nezbytná. Můžete blíže specifikovat tyto 

náklady? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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