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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si jako téma své rigorózní práce zvolila problematiku informační povinnosti 
subjektů činných na finančním trhu, což je problematika nikoli nová, avšak stále aktuální, 
mimo jiné i vzhledem k průběžně se měnícímu právnímu rámci činností takových 
subjektů, a tím i k obsahu a rozsahu jejich informační povinnosti. Autorkou zvolené téma 
lze hodnotit jako aktuální a volbu tohoto tématu ke zpracování v předložené rigorózní 
práci je možno hodnotit kladně.  

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

metody 
 

Autorkou zvolené téma je tématem, které přesahuje obor finančního práva a zasahuje i do 
dalších právních odvětví včetně zejména práva evropského. Toto téma vyžaduje 
k odpovědnému zpracování obeznámenost s celou řadou právních institutů i technických 
a praktických postupů souvisejících s nastavením a plněním informační povinnosti 
subjektů finančního trhu vůči orgánu dohledu. To vše autorka v dostatečné míře 
osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda deskriptivní, 
zastoupena jsou rovněž metoda komparativní a v menší míře rovněž metody 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 zkratek, seznam 
použitých zdrojů, jakož i přehledy klíčových slov a abstrakty v češtině a angličtině) – 
ze čtyř kapitol dále podrobněji členěných do menších celků. V kapitolách se autorka 
postupně věnuje základním institutům finančního trhu, dohledu na finančních trzích, 
informační povinnosti a jejímu plnění vůči ČNB v praxi. Práce je doplněna přílohou 
s přehledem formulářů k plnění informační a výkaznické povinnosti různých druhů 
subjektů na finančním trhu. Uvedené formální a systematické členění předložené 
rigorózní práce je vhodné a není vůči němu námitek. 

 
 
4. Vyjádření k práci 

 
Předložená rigorózní práce je přínosným pojednáním o zvoleném tématu a jeho právních i 
praktických aspektech. Autorka si zvolila nelehké a značně specifické téma, jehož 
zpracování – též vzhledem k autorčinu zamýšlenému empirickému výzkumu – je poměrně 
náročné. Tím spíše lze pozitivně ocenit, že se se zpracováním tohoto tématu autorka 
vypořádala se ctí. Obsahově je předložená práce plně přijatelná, snad jen ve svém 
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celkovém rozsahu se příliš opírající o metodu deskriptivní na úkor metody analytické. Po 
formální stránce je předložená práce na vysoké úrovni a z hlediska stylistiky i gramatiky 
se řadí k nadprůměru mezi srovnatelnými kvalifikačními pracemi. Celkově je možno 
hodnotit předloženou práci kladně, jako práci splňující požadavky kladené na kvalifikační 
práce daného typu, a je proto možno ji doporučit k ústní obhajobě. 
 

 
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, byť ve 
skromnější míře, přítomny i autorčiny analýzy a 
vlastní hodnotící závěry.  
 
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce v systému Theses.cz vykázal podobnost 
s nevelkým počtem (26) jiných dokumentů, přičemž 
vykázaná míra podobnosti není u žádného z nich 
vyšší než 3 % a celková míra podobnosti je 12 %. 
Při bližším namátkovém zkoumání lze konstatovat, 
že podobnost je u přezkoumaných materiálů 
identifikovaných protokolem dána názvy či krátkými 
citacemi nebo reprodukcemi použitých nebo 
odkazovaných právních předpisů, jakož i názvy 
formulářů k plnění informační povinnosti. Uvedenou 
malou míru podobnosti nelze považovat za závadu 
předložené práce a lze ji plně akceptovat. 
 
Kontrola textu v systému Turnitin vykázala nejvyšší 
míru podobnosti s jiným textem na úrovni 6 % a 
celkovou míru podobnosti 32 %. V případě 
zmíněného textu s největší mírou podobnosti se 
jedná o právní předpis. Z přezkoumání systémem 
vyznačených podobných pasáží v textu samotné 
práce nevyplynuly žádné odůvodněné pochybnosti 
o autorčině korektnosti v zacházení s použitými 
prameny při vypracování předložené práce. 

Logická stavba práce Rigorózní práce je z hlediska systematického 
přijatelně a vhodně logicky členěna. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracovala s dostatečně rozsáhlým a 
reprezentativním okruhem literatury a dalších 
zdrojů, mezi nimiž nechybí, byť jen skromnější 
měrou zastoupené, zdroje cizojazyčné a 
zahraniční. Hojně byly využity 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. 
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Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka v rigorózní práci podává rozsáhlý přehled a 
popis zvolené problematiky. V menší míře pak na 
některých místech podává i své analýzy, jejichž 
hloubka a rozsah však vzhledem k danému typu 
kvalifikační práce mohla být i větší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je vzorná. Práce je 
v textu doplněna několika obrázky a tabulkou, které 
dobře ilustrují autorčin výklad a jsou proto pro 
předloženou práci přínosné. 

Jazyková a stylistická úroveň Stylistická a jazyková úroveň předložené práce je 
vysoká, předložené práci nelze v tomto ohledu nic 
podstatného vytknout. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• K textu na str. 14: 
Mohla by autorka rozvést svou myšlenku, že ČNB někdy je a někdy není správním 
úřadem? Jak se toto duální postavení ČNB konkrétně projevuje? 

 
• K textu na str. 48 a násl.: 

Kam by autorka – v rámci informační povinnosti, o níž pojednává v předložené práci 
– zařadila výkaznickou povinnost osob podle § 41 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 
Sb. a § 3 vyhlášky č. 235/2013 Sb.? A kam informační povinnost podle § 8a zákona 
č. 15/1998 Sb.? O obou těchto povinnostech se ve své práci nezmiňuje. Je to 
důvodné? 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
V Praze dne 5. 4. 2022 
 

 
 

JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 
oponent 
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