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Téma práce: Vybrané otázky poslední fáze transpozice MiFID II do českého 

právního řádu 
Rozsah práce: 214.582 znaků 
Datum odevzdání 
práce: 

23. 7.2020 v elektronické podobě, 27. 7. 2020 v tištěné podobě 

 
 
 

1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma ke zpracování diplomové práce zvolil otázku regulace 
poskytování investičních služeb s důrazem na nové legislativní změny a právní instituty 
vztahující se k investičnímu poradenství. Tato problematika je velice aktuální, kdy 
v současné době se této problematice věnuje omezený počet autorů. Z těchto důvodů 
považuji téma práce za vhodné ke zpracování. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva evropského, 
neboť podstatná část regulace je upravena právními předpisy vydanými orgány EU. 
Vedle znalosti právní je vhodné mít i praktické zkušenosti s tím, jak poskytování 
investičních služeb funguje, kdy diplomant tyto zkušenosti má. S ohledem na zásadní 
unijní regulaci považuji téma za průřezové a za poměrně náročné na kvalitní 
zpracování. 
Tímto tématem se v české literatuře zabývá několik monografií a několik článků, 
především dvou autorů věnujících se této oblasti. S ohledem na mezinárodní aspekt 
tématu je k dispozici i zahraniční literatura. Dále jsou dostupné i ostatní zdroje, které 
mají charakter důvodových zpráv nebo různých reportů či konzultačních materiálů. 
Vstupní informace jsou tedy dosažitelné. 
Diplomant se o použitých vědeckých metodách ve své práci zmiňuje, když uvádí 
kvalitativní vědecké metody, a to analýzu, deskripci, komparaci či syntézu. 
Komparace je v práci však obsažena pouze okrajově. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
obsahuje 214.582 znaků.  
Co se týče členění, práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, celkem 
3 kapitoly, které jsou dále členěny až do úrovně třetího řádu. Názvy jednotlivých kapitol 
této práce jsou následující: 1) Kontext doby a situace na finančních trzích, 2) Vybrané 
instituty k ochraně investorů na kapitálovém trhu a 3) Nezávislé, a nikoli nezávislé 
investiční poradenství.  
Tuto systematiku považuji za vhodnou, kdy diplomant nejprve vymezuje základní 
vzniku příslušné regulace, následně přikračuje k rozboru právních nástrojů cílících na 
zajištění ochrany investorů, kteří se nepovažují za investory profesionální, a závěrem 
se zaměřuje na rozbor nového institut nezávislého investičního poradenství. 
Práce je doplněna seznamem použité literatury a dalších zdrojů, seznamem zkratek, 
českým a anglickým abstraktem a seznamem klíčových slov v českém a anglickém 
jazyce.  
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4. Vyjádření k práci 
 
Diplomant svou práci napsal na velmi zajímavé téma, neboť v současné době 
neexistuje větší množství literatury věnující se problematice investičního poradenství, 
vyjma snad Hustáka a Hobzy. 
Obsahově považuji práci za poměrně zdařilou, neboť diplomant používá vědecké 
metody a postupuje od obecného ke zvláštnímu. Dle mého názoru by však práce 
mohla obsahovat hlubší analýzu a být více komplexnější, což považuji za největší 
nedostatek práce. Na druhou stranu, práce obsahuje obecná východiska a může 
představovat zajímavý základ pro navazující diskusi nad diplomantem zvoleným 
tématem. 
Z formálních stránky bych vytkl drobné nedostatky v citačních normách a také 
nejednotné formátování, především v poznámkách pod čarou, které lze spatřovat 
především na prvních stranách vlastního textu diplomové práce.  
Co se týče jazykové stánky práce, ta je na dobré úrovni a nebyly zjištěny podstatnější 
gramatické nedostatky. Práce je navíc velmi čtivá a stylistika diplomanta při srovnání 
s průměrným standardem odevzdávaných prací je velmi nadprůměrná.  
K obsahové stránce nemám žádných zásadnějších připomínek než tu, že práce 
umožňovala větší teoretické uchopení tématu a použití analytické metody ve větším 
rozsahu. Práce také vychází z ekonomických východisek a z praxe diplomanta, což 
umožňuje větší perspektivu nad zvoleným tématem, na druhé straně však obecná 
neprávní část práce tvoří cca třetinu práce. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce, které si diplomant před sebe staví, 

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

Jedná se o téma, kterému je věnována pozornost 
mezi odbornou veřejností, avšak v omezeném 
počtu autorů specializujících se na tuto oblast. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 22 
dokumentů, které vykazují shodnost  
s předkládanou prací. Téměř veškeré dokumenty 
se shodují s diplomovou prací pouze v textu 
právních předpisů a v jejich názvech, kdy shoda 
s těmito dokumenty je menší než 5 %. Systémem 
Turnitin rovněž nebyla nalezena shoda s jinými 
dokumenty přesahující 4 %, kdy dle tohoto systému 
celková shoda činí 23 %. Z tohoto důvodu se 
domnívám, že se jedná o práci původní.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolená. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant dobře pracuje s použitými zdroji, jen se 
v práci objevují pasáže, kdy s velkou 
pravděpodobností diplomant čerpá ze své praxe 
nebo dříve nabytých znalostí. V takovém případě 
by bylo vhodné uvést rovněž zdroj poznatků. Práci 
s literaturou však považuji za dobrou. 
Z hlediska formálního, citační věty použitých zdrojů 
vykazují drobné nedostatky oproti příslušné citační 
normě.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy považuji za dostatečný, 
avšak téma práce umožňovalo její hlubší 
provedení. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce obsahuje rovněž tabulky, diagramy a grafy. 
Jejich použití považuji za přínosné. Formální 
úprava textu je na dobré úrovni, přesto mám 
drobné výtky k formátování především poznámek 
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pod čarou. K jednotlivým neduhům jsem se již 
vyjádřil výše.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 
Chyby v překlepech a gramatice se v textu objevují 
v minimálním počtu a práce je napsána čtivě. 

 
 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
1)  Mohl by diplomant popsat, jaká je dle jeho názoru vhodná konstrukce odměňování 

investičního zprostředkovatele při poskytování „nikoliv nezávislého investičního 
poradenství“ tak, aby odpovídala požadavkům obecně závazných právních předpisů? 

 
2)  Jak diplomant hodnotí transpozici MiFID II v případě regulace investičních 

zprostředkovatelů, především z pohledu investičních služeb a investičních nástrojů, které 
jsou oprávněni poskytovat, např. ve srovnání s regulací ve Slovenské republice? 

 
 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň S ohledem na výše uvedené navrhuji 
hodnocení diplomanta známkou výborně nebo 
velmi dobře, a to v závislosti na průběhu 
obhajoby. 

 
V Praze dne 13. srpna 2020 
 
  
 
 
 
        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


