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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Téma je dosti aktuální vzhledem k recentně přijaté směrnici o platebních službách, jejímiž 

parametry se práce zaobírá. 

 

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

metody 

 

Téma je dosti náročné nejen na znalosti práva Evropské unie i na pochopení ekonomických 

aspektů platebních služeb v kontextu nově vznikajících fintechů. Zejména přístup k nově 

vznikajícím fintechům je předmětem mnoha diskuzí na úrovni EU. Diplomant použil 

zejména deskriptivní a srovnávací metody a dále analýzu dostupné judikatury SDEU. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly na sebe logicky navazují a 

diplomová práce je tak dobře strukturována. Po formální stránce práce je čtivá a v dobré 

angličtině bez výraznějších překlepů či jiných nedostatků. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomant si zvolil vlastní téma, které ho zjevně velmi zajímá, což je na práci znát. Cílem 

práce diplomanta bylo pokusit se zanalyzovat, zda nová regulace jako např. PSD2 a 

přicházející fintechy mohou narušit dosavadní bankovní systém, tak jak ho známe. Jedná se 

o téma velmi zajímavé, neboť je nepopiratelné, že svět se za posledních pár let velmi změnil 

co do nových technologií a využívání sdílené ekonomiky a tradiční hráči musí na to nějakým 

způsobem reagovat. Dostali jsme se do fáze, kdy již není možné nečinně přihlížet či vývoji 

bránit, ale spíše řešit jeho uchopení a nastavit férová pravidla pro oba hráče na trhu. Práce je 

díky svému zaměření a srovnání původní a současné úpravy využitelná i pro praxi. 

 

Práce přináší v druhé kapitole náhled na dopady finanční krize na bankovní sektor a úvod 

do fintechů, ve třetí kapitole autor zejména popisuje a analyzuje původní a současnou 

regulaci platebních služeb a ve čtvrté kapitole se diplomant zaměřuje na změny v nové PSD2 

a možné dopady na fintechy. Práce je velmi čtivá a přináší zajímavý pohled na rychle se 

vyvíjející odvětví. 

 

Ač v práci převažuje deskriptivní metoda, není to v tomto případě zcela na škodu, neboť 

vzhledem ke složitosti tématu je třeba do něj čtenáře více uvést. Sám diplomant uvádí, že 

jde o určitý úvod do problematiky, který by dále rozvedl v dalších kvalifikačních pracích. 

 

Práce naplňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací a hodnotím známkou výborně 

v závislosti na průběhu ústní obhajoby. 

 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor splnil cíl svojí práce. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant práci konzultoval, zároveň postupoval 

samostatně a přinášel vlastní zdroje. 

Logická stavba práce Práce je logicky členěna. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce využívá odpovídající množství zdrojů včetně 

cizojazyčných, čemuž odpovídá i obsáhlý 

poznámkový aparát. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy odpovídá požadavkům 

kladeným na tento typ kvalifikační práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce svojí úpravou odpovídá požadavkům na 

kvalifikační práce.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je čtivá bez větších gramatických chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně v závislosti na obhajobě. 

 

• Regulací platebních služeb na trhu EU dochází v podstatě k jednotnému uchopení těchto 

služeb ze strany zavedeých institutů (např. bank), ale i nových fintechů. Jakým způsobem 

přistupují národní orgány dohledu k těmto fintechům? Vnímá diplomant dostatečnou ochranu 

spotřebitele při využívání regulace platebních služeb těmito novými start-upy, kdy často si 

nemusí být spotřebitel vědom rozdílu mezi např. bankou a jiným poskytovatelem typu Zonky, 

Revolut, a další. 
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