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1.

Aktuálnost (novost) tématu Jde o téma. které se zabývá relativně novou právní úpravou v ČR.
Proto jde o téma aktuální.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody
Zpracování práce si vyžádalo prostudování platné právní úpravy evropské i české, jakož i
v rámci komparace úprav dalších zemí (Německo, Belgie, Nizozemsko). Potřebné byly rovněž
rešerše odborné právní literatury zejména zahraniční, neboť tuzemská právní literatura toto
téma opomíjí. Vzhledem k novosti úpravy nebyla dostupná ani judikatura.

3.

Formální a systematické členění práce Práce obsahuje úvod, stať zahrnující čtyři části a další
členění a závěr. Systematika práce je logická a v zásadě strukturálně vyhovující.

4.

Vyjádření k práci Diplomová práce se zabývá problematikou, která není předmětem častého
vědecko – výzkumného zkoumání. Z tohoto důvodu je třeba ocenit inovativní přístup autorky.

5.

Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce

Cíl práce uvedený na str. 1 práce byl splněn.

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení práce
z hlediska plagiátorství

Dle zpracování tématu lze soudit, že autorka
postupovala samostatně a převzaté závěry řádně
označila a odkázala na prameny.

Logická stavba práce

Práce vychází z obecného a postupuje ke konkrétnímu.

Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací

Při zpracování práce byla využita zejména zahraniční
odborná literatura. Práce obsahuje citaci jednotlivých
zdrojů.

Hloubka provedené analýzy (ve
vztahu k tématu)

Hloubka analýzy odpovídá požadavkům kladeným na
diplomovou práci. V některých případech je i převyšuje.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)

Práce je opatřena několika doplňujícími grafy.

Jazyková a stylistická úroveň

6.

Práce je zpracována na solidní jazykové i stylistické
úrovni.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě Na některých místech práce diplomantka
poukazuje na rizika plynoucí ze zahrnutí derivátových smluv do krycích portfolií. Toto tvrzení
bych navrhoval v rámci konání obhajoby více rozvést a upřesnit.

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě

Doporučuji práci k obhajobě.
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