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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma diplomové práce se zaměřuje na směrnici 2015/2366 o platebních službách na 

vnitřním trhu, jejíž lhůta k transpozici uplynula v nedávné době (13. 1. 2018). Aktuálnost 

tématu je proto zřejmá. Přijetí směrnice je jednou z reakcí na finanční krizi, a zvolené téma 

je proto třeba kladně hodnotit a považovat za nosné. Oponentka má výhradu jen k použití 

zkratky „PSD2“ v názvu diplomové práce. Vzhledem k tomu, že uvedená zkratka není 

notoricky známá, je její použití v názvu nevhodné. 

 

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

metody 

Zvolené téma je náročné z několika důvodů. Jednak má disciplinární charakter a vyžaduje 

znalosti práva i ekonomie, jednak se jedná o úzce specializované téma. K náročnosti tématu 

přihlíží oponentka při hodnocení práce. Pokud jde o použité metody, autor zmiňuje v prvních 

kapitolách své práce metodu popisnou a srovnávací. Obě jsou v práci skutečně použity, 

popisná metoda ovšem výrazně převažuje. Předkládané diplomové práci by prospěl 

analytičtější přístup autora. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je strukturována logicky. Bankovní regulaci dává diplomant nejprve správně do 

souvislosti s volným pohybem služeb a kapitálu, měl ovšem zdůraznit více i vazbu na 

hospodářskou a měnovou unii. Zkoumaná problematika je dále zasazena do rámce finanční 

krize v letech 2007-2008, autor ovšem mohl pojednat rozsáhleji o dopadu krize na prostor 

Evropské unie. V části 3. se věnuje dříve platné směrnici 2007/64/ES o platebních službách 

na vnitřním trhu a některým jejím ustanovením, relevantní judikatuře Soudního dvora EU, 

jakož i záměru Komise přijmout novou právní úpravu. Dále se autor soustředí na nově 

přijatou směrnici 2015/2366, jakož i na rozvoj fintech sektoru (část 4.). Část 3. (zejména 

kapitolu 3.3.) a část 4. lze považovat za těžiště diplomové práce. Ve své práci se autor naopak 

nezabývá transpozicí směrnice 2015/2366 do vnitrostátního práva členských států EU. 

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomant si zvolil ke zpracování aktuální a specifickou problematiku platebních služeb, 

která by se možná více hodila na katedru finančního práva než na katedru evropského práva. 

V této specifické problematice prokázal dobrou orientaci. Za systémovou slabinu práce lze 

považovat přílišnou dominanci deskriptivní metody, jak již bylo zmíněno. Jedná se ovšem o 

úskalí, které s sebou přináší volba tématu zaměřeného na nově přijatou právní úpravu. Autor 

v úvodu uvádí jako jeden z hlavních cílů srovnání dříve platné směrnice 2007/64/ES s novou 

směrnicí 2015/2366. Oponentka však v práci nalezla jen stručnou komparaci. Práci lze také 

vytknout některé drobné chyby, např. nepřesné vymezení vnitřního trhu (s. 5) či tvrzení, že 

GDPR vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (toho dne se stalo aplikovatelným). V závěru autor 

zmiňuje možnost přijetí budoucí právní úpravy ve formě nařízení, neboť i nově přijatá 

směrnice 2015/2366 umožňuje členským státům se od ní v řadě případů odchýlit. Je ovšem 

otázkou (politickou), zda by členské státy s touto formou souhlasily, a otázkou právní, zda 

by volba této formy byla v souladu s principem proporcionality.  

 



  

Z hlediska formálního práce splňuje dle názoru oponentky požadavky kladené na 

kvalifikační práce. Oponentka oceňuje, že diplomant napsal práci v angličtině dobré úrovně. 

Autor shromáždil množství odborných zdrojů převážně cizojazyčných, na něž ve své práci 

průběžně odkazuje. V práci je zavedeno množství zkratek, což je v odborných textech sice 

standardní postup, ale někdy je obtížné se z tohoto důvodu při čtení textu diplomové práce 

orientovat.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Zčásti, viz výše.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce dle názoru oponentky nevykazuje znaky 

plagiátorství. 

Logická stavba práce Ano. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Na velmi dobré úrovni.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Na dobré úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Na velmi dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň Na velmi dobré úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Lhůta pro transpozici směrnice 2015/2366 uplynula v lednu 2018. Jaký je stav transpozice 

v členských státech EU? Jak je tomu v ČR? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Mezi výborně a velmi dobře.  

 

 

V Praze dne 23. 9. 2018 

 
_________________________ 

oponent/oponentka 


