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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Jan Kofroň 

Téma práce: Právní povaha finančních derivátů podle českého práva 

Rozsah práce: 57 stran vlastního textu (152.496 znaků) 

Datum odevzdání práce: 17. 06. 2019 v tištěné a 13. 06. 2019 v elektronické podobě  

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku finančních derivátů. Z pohledu 
současné situace na světových finančních trzích a nijak rozsáhlé české právní úpravy derivátů se 
jedná o téma aktuální, zajímavé a vhodné jako předmět diplomové práce. 

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

 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva či práva Evropské unie, ale také 
ekonomické znalosti. Z tohoto pohledu se tedy jedná o téma průřezové.  
O tomto tématu není v České republice publikováno příliš mnoho monografií, odborných článků 
atp. Více literatury je možné nalézt v zahraničí, popř. ostatní zdroje na internetu. Vstupní údaje 
jsou tedy obtížněji dosažitelné.  
Diplomant ke zpracování své práce použil jako metody vědecké práce zejména deskripci a 
analýzu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 57 stran 
vlastního textu, podle prohlášení diplomanta pak i 152.496 znaků vlastní práce. Její vnitřní 
členění je následující: práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, jen tři hlavní 
kapitoly, které se ale dále vnitřně člení. Názvy hlavních kapitol jsou následující: 1) Charakteristika 
derivátů; 2) Regulace derivátů a derivátových trhů; 3) Deriváty dle českého právního řádu.  
Tato systematika je vcelku vhodně zvolená, a to i s ohledem na volbu rozsahu hlavních kapitol. 
Práce je doplněna českým a anglickým resumé a seznamem klíčových slov v obou jazycích, 
seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací, seznamem grafů, seznamem 
tabulek, seznamem obrázků. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant si vybral téma práce, které je mezi studenty populární, z tohoto důvodu jsou poměrně 
časté také diplomové práce, které se deriváty zabývají. Toto téma však není jednoduché, 
zejména pokud se autor hodlá deriváty zabývat skutečně do hloubky, neboť jen málo z nich je 
skutečně standardizovaných, naopak do podstaty mnoha z nich lze zvenčí podniknout jen stěží. 
Autor této diplomové práce, kterou musím upozornit zpracovával opravdu dlouhou dobu, 
se tématu uchopil spíše deskriptivně. Nicméně v práci nechybí ani analytická část, zejména ve 
vztahu k platné právní regulaci derivátů. 
Kladně mohu hodnotiti formální zpracování diplomové práce a také její jazykovou stránku.  
Z obsahového hlediska v práci nenacházím podstatnější nesprávnosti, některé části však 
poskytují prostor k diskusi, například během obhajoby. 
V souhrnu se jedná o pěknou práci, je pravdou, že je předkládaný rozbor spíše povrchnější, ale 
to je způsobeno velkou šíří zkoumaného tématu. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce, které si před sebe diplomant vymezil, považuji 
za naplněné. 

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

Toto téma v současné době bývá zpracováváno vcelku 
často. Diplomant jej však podle mého názoru zpracovává 
pečlivě a nebojí se formulovat vlastní názory a závěry, 
práce je autentická. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno 83 dokumentů, které 
vykazují jistou míru shodnosti s předkládanou prací. 
Soubor o shodě tak má 1.317 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 Systematika práce je vzhledem k tématu a rozsahu práce 
vhodně zvolená. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil celou řady zdrojů informací, a to jak 
českých, tak i zahraničních. Diplomantovy citace splňují 
kladené požadavky. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ještě odpovídající stupni 
předkládané práce a tématu. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je vcelku pečlivě zpracována, doplněna i o grafické 
prvky (grafy, tabulky, obrázky). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá, práce je 
prosta podstatnějších jazykových chyb. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Diplomant by se při obhajobě své práce měl vyjádřit zejména k otázkám oponenta. Vzhledem 
k předkládané práci by však mohl stručně poskytnout svou odpovědi na následující obecnější 
otázku: 
 
 Může shrnout, jakým způsobem jsou finanční deriváty regulovány účinnou českou 

legislativou? Přikláněl by se diplomant spíše k co nejobecnějšímu legislativnímu vymezení 
finančních derivátů v právních normách, nebo by podle jeho názoru měly být deriváty 
vymezeny spíše jednotlivě, konkrétně, např. podle svých druhů (a co nejpodrobněji)?  

 
 

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

Navržený klasifikační stupeň Za podmínky kvalifikovaných odpovědí diplomanta 
během obhajoby navrhuji hodnocení známkou 
velmi dobře. 

 
 
V Praze dne 28. srpna 2019 
 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


