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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Lukáš Kádě 

Téma práce: Algoritmické a vysokofrekvenční obchodování na kapitálovém trhu 

Rozsah práce: 54 stran vlastního textu (131.268 znaků) 

Datum odevzdání práce: 8. 7. 2019 v elektronické a 15. 7. 2019 v tištěné podobě 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku algoritmického obchodování 
na finančních trzích. Tento výběr hodnotím opravdu velmi, velmi pozitivně, neboť se jedná o 
zajímavé, a přitom neřešené téma. Považuji jej za 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 nebo práva Evropské unie, ale také 
ekonomické znalosti. Z tohoto pohledu se tedy jedná o téma průřezové.  
O tomto tématu není v České republice v současné době publikováno mnoho literatury, autoři 
jej spíše opomíjejí. Odborné literatura je dostupná spíše v zahraničí, ostatní zdroje na internetu. 
Vstupní údaje jsou tedy vcelku obtížně dosažitelné.  
Diplomant při zpracování své diplomové práce použil zejména metodu analýzy. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 54 stran 
vlastního textu a podle prohlášení autora 131.268 znaků. Její vnitřní členění je následující: práce 
má mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, čtyři hlavní kapitoly, které se dále vnitřně 
člení. Názvy těchto kapitol jsou následující: 1) Kapitálový trh; 2) Vymezení pojmů algoritmického 
a vysokofrekvenčního obchodování; 3) Evropská právní úprava; a 4) Vývoj právní regulace v USA 
a ve vybraných zemích. Tato systematika je vhodně zvolená, a to i s ohledem na vzájemný poměr 
rozsahu jednotlivých částí. 
Práce je doplněna českým a anglickým resumé a seznamem klíčových slov v obou jazycích, 
seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant si vybral opravdu výjimečné téma své práce a pustil se do jeho zpracování velmi 
pečlivě. Osobně jsem byl velmi potěšen nejen diplomantovým přístupem, ale také kvalitou 
zpracování a celkového výsledku. 
Tématu algoritmického a vysokofrekvenčního obchodování se autoři věnují jen velmi málo, 
přičemž sám autor této diplomové práce přináší zajímavé informace o rozsahu (měřeno 
finančním objemem) tohoto obchodování. Mimo to je tento způsob obchodování podle mého 
názoru zajímavý také z hlediska právně teoretického, a to sice provádění jednotlivých obchodů 
bez zásahu člověka, tedy základních právních otázek, jako je vůle a její projev. Stejně tak je 
zajímavá možnost, zda a jak může tento způsob obchodování ovlivňovat standardní 
obchodování. Do budoucna jistě bude zajímavá také otázka zapojení umělé inteligence do 
tohoto obchodování a opět s ní spojené základní právní otázky. 
V obsahového hlediska nemám k práci připomínek a také z hlediska formálního považuji práci za 
velmi pěknou. V souhrnu ji (a v ní obsažené informace) považuji za jednu z nejzajímavějších 
diplomových prací posledních let, které jsem vedl. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce, jak si je diplomant v úvodu vymezil, považuji 
za naplněné. 

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

Toto téma považuji za výjimečné z hlediska četnosti jeho 
zpracování v podobě diplomové práce. Diplomant jej 
však podle mého názoru zpracovává osobitě a nebojí se 
formulovat vlastní názory a závěry. 
Systémem Theses.cz nalezl jen 4 dokumenty, které by 
vykazovaly textovou shodnost s předkládanou prací. Toto 
je neobvykle nízké číslo, u nalezených dokumentů 
vykazujících shodu navíc míra shody nepřekročila 5 %.  
I tento fakt podle mého názoru potvrzuje autenticitu 
diplomantova díla. 

Logická stavba práce Systematika práce je vzhledem k tématu vhodně zvolená. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil opravdu celé řady zdrojů. Diplomantovy 
citace splňují kladené formální požadavky. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je více než odpovídající 
stupni předkládané práce a zkoumanému tématu. 

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

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. Mohl by však 
stručně shrnout své odpovědi na následující mé otázky: 
 

1) Jak hodnotí splnění základních právních podmínek uzavírání smluv při algoritmickém a 
vysokofrekvenčním obchodování? 
 

2) Považuje diplomant za nutné, aby právní úprava v zemi jako je Česká republika vůbec 
obsahovala právní regulaci takovéto činnosti? Zejména z praktického pohledu? 

 

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

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

 
V Praze dne 28. srpna 2019 
 
 
 

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

vedoucí diplomové práce 


