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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Daniel Černý 
Téma práce: Právní ochrana klientů finančních institucí 
Rozsah práce: 108.789 znaků včetně mezer 
Datum odevzdání 
práce: 

27. 6. 2018 v elektronické a 28. 6. 2018 v tištěné podobě 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku pojmosloví 
používaného v jednotlivých oblastech práva finančního systému. Právní úprava této 
oblasti je velice aktuální, neboť v současné době dochází k jejímu dynamickému 
rozvoji. Rovněž pojmosloví v právu finančního systému je poměrně roztříštěné  
a nejednotné, proto pokládám diplomantem zvolené téma za aktuální a vhodné pro 
zpracování diplomové práce. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva evropského  
a správního. Proto se jedná o téma průřezové, které je náročné na kvalitní zpracování. 
Problematikou finančního systému se v české literatuře zabývá několik monografií, 
kapitol monografií a odborných článků, avšak publikací zaměřených výhradně na 
pojmosloví a ochranu klientů finančních institucí je poměrně málo, tyto však diplomant 
ke škodě neužil ke zpracování diplomové práce. Dostupné jsou rovněž i ostatní zdroje, 
a to především z internetu. S ohledem na unijní aspekt tématu je rovněž k dispozici 
velké množství zahraniční literatury, dokonce samostatných monografií, jejich použití 
však v práci chybí. Vstupní údaje jsou tedy snadno dosažitelné.  
Diplomant se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít nezmiňuje, ani si 
nevymezuje cíle, které chce prací dosáhnout. Použitými vědeckými metodami je však 
analýza a deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
má 108.789 znaků včetně poznámek pod čarou.  
Co se týče členění, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, celkem 
čtyři kapitoly, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Názvy jednotlivých 
kapitol této práce jsou následující: 1) Vymezení základních pojmů, 2) Teoretická 
východiska, 3) Relevantní právní předpisy a jejich členění a 4) Úvaha de lege ferenda.  
Tuto systematiku považuji za vhodnou, kdy diplomant nejprve vymezuje základní 
pojmy spojené se zvoleným tématem, následně se zabývá teoretickými východisky  
a positivním právem a závěrem výstupy tohoto rozboru hodnotí a zobecňuje a snaží se 
nalézt vhodná východiska ke sjednocení právní úpravy.  
Práce je doplněna seznamem použitých zdrojů, českým a anglickým abstraktem, 
seznamem klíčových slov v českém a anglickém jazyce a obsahem.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant svou práci napsal na zajímavé téma, jehož kvalitní zpracování může 
napomoci v diskuzi nad problematikou roztříštěného pojmosloví používaného 
jednotlivými sektorovými právními předpisy. Obsahově považuji práci za poměrně 
zdařilou, neboť diplomant vhodně používá vědecké metody, postupuje od obecného ke 
zvláštnímu a jazykové zpracování práce je poměrně dobré. Přesto v práci nalezneme 
formální, gramatické a obsahové nedostatky. 
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Z formálních nedostatků bych uvedl například špatnou formu některých citací, odstavce 
pouze o jedné větě (str. 12, 15…), skutečnost, že mezi některými hlavními kapitolami  
a podkapitolami není žádný, alespoň uvozovací text (str. 18), neodsazování slov  
o jedné hlásce nebo samostatných znaků na nový řádek (str. 27, 28, 30…). 
Diplomant se rovněž nevyvaroval některých jazykových nedostatků a překlepů. Např. 
špatně používá interpunkci u přímých citací (str. 9, 11…) a interpunkci obecně (str. 18, 
26) nebo ojediněle píše nesprávně malá a velká písmena (str. 24). 
V práci lze také nalézt obsahové chyby. Pro demonstraci lze uvést psaní pasáží 
v práci, kde autor přejímá závěry, avšak necituje zdroj, nevhodné přejímání pojmů 
zahraničních jurisdikcí tam, kde české právo má vlastní pojem (str. 10), uvádění 
nesprávného názvu zákona o ochraně spotřebitele a odkazování na ustanovení bez 
uvedení příslušného právního předpisu (str. 22, 30…).  
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce považuji za dosažený, přestože jej 

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

Jedná se o téma poměrně populární, kterému je 
věnována pozornost odbornou veřejností i mezi 
studenty. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 72 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Veškeré dokumenty se 
shodují s diplomovou prací pouze v textu právních 
předpisů a v jejich názvech, kdy shoda s těmito 
dokumenty je menší než 5 %. Z tohoto důvodu lze 
považovat práci za původní.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

S ohledem na unijní aspekt práce bych uvítal 
použití více zahraničních zdrojů ve formě 
vědeckých monografií nebo odborných 
časopiseckých článků. Cizojazyčná literatura 
v práci totiž použita nebyla. 
Z hlediska formálního, citace z pohledu jejich formy 
vykazují nedostatky.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za dobrý. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce neobsahuje diagramy, grafy ani tabulky, což 
nepřičítám diplomantovi k tíži. Formální úprava 
textu je na velmi dobré úrovni. K jednotlivým 
neduhům jsem se již vyjádřil výše.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je rovněž velmi dobrá. 
Chyby v překlepech a gramatice byly již zmíněny 
výše, přičemž se v textu objevují v přiměřeném 
počtu rozsahu diplomové práce. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1)  Mohl by diplomant uvést důvody, z kterých vyvozuje, že zákon č. 89/2012 Sb. oproti 

zákonu č. 40/1964 Sb. upozaďuje princip rovnosti smluvních stran (str. 18)? 
 
2)  Jaká je závaznost recitálu směrnice a vůbec význam této části právního předpisu (str. 

22)? 
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3) Je možné definovat unijní pojem „velká pojistná rizika“ odkazem na národní právní 
předpis, v tomto případě zákon o pojišťovnictví (str. 42)? 

 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnocení diplomanta známkou 
velmi dobře. 

 
V Praze dne 14. srpna 2018 
 
 
 
 
        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


