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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si jako téma své rigorózní práce zvolila oblast finančního trhu se zaměřením na 
protiprávní jednání jeho účastníků. Jedná se o téma nikoli zcela nové, ale stále aktuální, 
mimo jiné i vzhledem ke stále se rozšiřujícímu a zpřísňujícímu se regulatornímu prostředí. 
Autorčinu volbu tématu rigorózní práce je proto třeba hodnotit kladně.  

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

metody 
 

Autorkou zvolené téma je tématem, které přesahuje jediný obor finančního práva a 
zasahuje i do dalších právních odvětví práva soukromého i veřejného, jakož i 
v neposlední řadě práva unijního a vyžaduje k odpovědnému zpracování obeznámenost 
s celou řadou právních institutů a technických postupů při obchodování na finančním trhu. 
To vše autorka v dostatečné míře osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené 
práci metoda deskriptivní, zastoupeny, byť v poněkud menší míře, jsou rovněž metoda 
komparativní, analytická a syntetická. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Z formálního hlediska se předložená rigorózní práce skládá – vedle úvodu a závěru, jakož 
i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam použitých zdrojů, jakož 
i přehledy klíčových slov a abstrakty v češtině a angličtině) – z šesti dále podrobněji 
členěných kapitol. První kapitola se věnuje finančnímu trhu obecně. Druhá kapitola je 
věnována obchodování s vnitřními informacemi. Třetí kapitola se zabývá manipulacemi 
s trhem. Čtvrtá kapitola pojednává o protiprávní praxi tzv. churningu, resp. nadměrného 
obchodování. Pátá kapitola charakterizuje další nelegální obchody a nekalé praktiky na 
finančních trzích. Šestá a poslední kapitola je věnována dohledu nad finančními trhy. Jako 
určitý drobný nedostatek lze zmínit chybějící seznam zkratek, kterých je v práci přítomno 
nemalé množství a jejichž přehled na začátku či na koni práce by byl prospěšný. 

 
 
4. Vyjádření k práci 

 
Předložená rigorózní práce je vcelku přijatelným pojednáním o protiprávních praktikách na 
finančním trhu. Autorka se vedle popisu zkoumaných typů nelegálního obchodování a 
dalších nelegálních praktik pouští i do jejich analýzy a předkládá vlastní závěry. Rigorózní 
práci lze po obsahové i formální stránce považovat za vyhovující, připustitelnou k ústní 
obhajobě a v zásadě splňující požadavky kladené na kvalifikační práce daného typu. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle obvykle sledované u tohoto typu kvalifikačních 

prací i vlastní cíle vymezené autorkou v úvodu 
rigorózní práce předložená práce splňuje. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka samostatně identifikovala vybrané 
relevantní právní aspekty a problémy, jakož i 
prameny dotýkající se zvoleného tématu rigorózní 
práce. S přijatelnou mírou samostatnosti vybranou 
tématiku také zpracovala. V práci jsou přítomny i 
vlastní autorčiny hodnotící závěry.  
 
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce vykázal podobnost s velkým počtem (234) 
jiných dokumentů, přičemž míra podobnosti není u 
žádného z nich vyšší nebo rovna 5 %. Při bližším 
namátkovém zkoumání lze konstatovat, že 
podobnost je u přezkoumaných materiálů 
identifikovaných protokolem dána jen shodnou 
citací názvu nebo krátkých pasáží právních 
předpisů či judikatorních rozhodnutí. Uvedenou 
zanedbatelnou míru podobnosti tedy nelze 
považovat za závadu předložené rigorózní práce a 
lze ji plně akceptovat. 

Logická stavba práce Rigorózní práce je z hlediska systematického 
uspokojivě logicky členěna. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracovala s dostatečně rozsáhlým 
okruhem tuzemské i zahraniční literatury, v němž 
jsou hojnou měrou zastoupeny rovněž zdroje 
internetové. Na použité prameny autorka odkazuje 
v dostatečně dimenzovaném poznámkovém 
aparátu své práce. Její citace jsou v zásadě 
korektní a v souladu s citačními normami a 
uzancemi. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka v rigorózní práci podává rozsáhlý přehled a 
rozbor zvoleného tématu a předkládá své vlastní 
analýzy a hodnocení souvisejících otázek. Hloubka 
provedených analýz ve vztahu k tématu je plně 
dostačující pro daný typ kvalifikační práce.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Práce je v textu 
doplněna několika tabulkami a grafy, z nichž graf 
na str. 8 mohl být autorkou zpracován poněkud 
svědomitěji a kvalitněji (nevhodná volba bílého 
textu na tmavém pozadí zhoršující čitelnost, použití 
zkratky bez vysvětlivky, nestandardní terminologie 
– „povolenky na emise“ namísto „emisní 
povolenky“).  

Jazyková a stylistická úroveň Stylistická a jazyková úroveň předložené práce je 
až na ojedinělé výjimky (např. na str. 54) dobrá. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• Jaké návrhy de lege ferenda týkající se lepší a žádoucnější úpravy nelegálního 
obchodování na finančních trzích a vyplývající z autorčiných analýz obsažených 
v předložené rigorózní práci by autorka vyzdvihla jako nejpotřebnější? 
 

• Jak autorka hodnotí dosavadní dohledovou praxi České národní banky v oblasti 
manipulace s trhem a obchodování s vnitřními informacemi? Je dle jejího názoru 
ČNB dostatečně razantní a postihuje v této souvislosti odpovídající množství 
případů protiprávního chování? 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 31. 1. 2020 
 

 
 

JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
oponent 

 

Strana 3 ze 3 
 


