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1. Aktuálnost (novost) tématu 

          Studentka si vybrala jako téma rigorózní práce „Nelegální obchody na finančních trzích.“ 
          Toto téma práce je zajímavé a aktuální, nepatří mezi témata často zpracovávaná. 
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

       Téma práce patří mezi multidisciplinární. Je třeba se orientovat nejen v právu finančním, ale    
i obchodním, správním, občansém i trestním. Rigorozantka využila zejména metody 
deskriptivní, analytiské, syntetické a komparativní. 

 
 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální a systematické členění práce je vhodně zvoleno. Práce obsahuje prohlášení, 
poděkování, obsah, úvod, 6 kapitol s podkapitolami, závěr, seznam použitých zdrojů  
a abstrakt s klíčovými slovy v českém a anglickém jazyce. 
 
 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Domnívám se, že práce odpovídá zadání a je nutno tedy konstatovat, že i zamýšlený záměr 
rigorózní práce byl odpovídajícím způsobem zpracován. Práce má logický styl a dle mého 
názoru odpovídá jak po stránce formální, tak i věcné. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Stanovené cíle práce byly naplněny. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

V systému Theses bylo nalezeno 234 podobných 
dokumentů se shodou menší než 5 %. Práce byla 
zpracována samostatně. 

Logická stavba práce  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Rigorozantka použila českou i zahraniční literaturu. 
Dále pracovala s internetovými zdroji, právními 
předpisy a judikaturou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je odpovídající tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je přehledná, obsahuje několik grafů a tabulku. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická stránka práce je na dobré 
úrovni. 

 
 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

          Rigorozantka by měla odpovědět precizněji na otázku týkající se dohledu nad finančními 
trhy, a to jak v rámci EU tak ČNB. 
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