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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Daniel Černý 

Téma práce: Právní ochrana klientů finančních institucí 

Rozsah práce: 49 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 27. června 2018 (elektronicky) a 28. června 2018 (tištěně) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku poskytování služeb ve 
finančním systému, konkrétně se pak zaměřil na nástroje právní ochrany klientů finančních 
služeb. Jedná se o téma stále aktuální, neboť s rozšiřujícím se portfoliem finančních služeb  
a s nárůstem jejich komplikovanosti nabývá ochrana klientů na významu. Považuji výběr tohoto 
tématu za vhodný a přínosný ke zpracování v diplomovou práci. 

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

 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou potřebné nejen znalosti finančního práva, ale též 
znalosti práva Evropské unie a některých problematik práva správního a právní úpravy 
soukromého práva a civilního procesu. Jedná se tedy o téma mezioborové.  
K vypracování diplomové práce je dostupná jak česká, tak zahraniční odborná literatura, další 
zdroje informací jsou na internetu. 
Při zpracování své diplomové práce diplomant použil metodu analýzy, syntézy a zejména 
deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě povinných náležitostí a úvodu a závěru, které 
diplomant nečísluje, celkem čtyři dále se členících kapitoly. Názvy jednotlivých hlavních kapitol 
jsou následující: 1) Vymezení základních pojmů; 2) Teoretická východiska; 3) Relevantní právní 
předpisy a jejich členění; 4) Úvahy de lege ferenda.  
Tuto strukturu diplomové práce pokládám vzhledem k nižšímu rozsahu práce za vhodně 
zvolenou. 
Práce je doplněna o seznam použitých zdrojů, které jsou třízeny dle jejich druhů. Práce dále 
obsahuje český a anglický abstrakt a seznam klíčových slov. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant si za téma své diplomové práce zvolil aktuální téma, které považuji za významné, 
neboť ochrana klientů finančních služeb je jedním ze základních cílů právní regulace činnosti 
finančních institucí. 
Diplomant svou práci pojal spíše jako analýzu relevantních pramenů pozitivního práva, nejprve 
si vhodně vymezil základní pojmy, pak ale spíše sklouzává k deskriptivní metodě. Navíc,  
i vzhledem k rozsahu práce, se jedná spíše o kratší přehled základních pramenů. Z mého pohledu 
by v práci bylo vhodné pojednat i o výkonu dohledu nad naplňováním této právní regulace. 
Z obsahového hlediska jsem však v práci nenašel podstatnější nesprávnosti, pojednání je 
přehledné a celkově je práce i čtivá. 
S diplomantem se při tvorbě práce dobře spolupracovalo, práci konzultoval a mé připomínky do 
ní zapracovával. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle, které si diplomant v úvodu své práce vymezil,  
i dosáhl. 
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Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomant ke zpracování tématu přistoupil autenticky. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno 72 dokumentů, které 
vykazují jistou míru shodnosti s předkládanou prací. 
Soubor o shodě tak má 1009 stránek.  
Míra shody je však vždy nižší než 5 % a při zběžném projití 
daného protokolu o kontrole jsem nenalezl shodné 
pasáže, které by bylo možno označit za nějaký druh 
plagiátorství. 

Logická stavba práce Vnitřní strukturu práce hodnotím vcelku pozitivně, počet 
kapitol odpovídá rozsahu práce, jejich struktura je 
logická. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant bohužel nepoužil nějaký větší počet odborné 
literatury, navíc žádnou zahraniční. To lze považovat za 
negativum práce. 
Forma citací odpovídá kladeným požadavkům.  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku diplomantem provedené analýzy lze hodnotit 
jako ještě dostatečnou. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) K úpravě práce nemám připomínky, diplomant však 
vytvořil čistě textovou práci bez grafických prvků, jako 
jsou grafy, schémata či tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň K jazykové úrovni práce nemám podstatnější výtky. 
 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Jak diplomant hodnotí aktuální uspořádání orgánu (-ů), které mají ve své působnosti dohled 
nad naplňováním právní regulace ochrany klientů finančních služeb? 
 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci stupněm 
velmi dobře. 

 
 
V Praze dne 7. září 2018 
 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


