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Téma práce: Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu 
Rozsah práce: 189.974 znaků 
Datum odevzdání 
práce: 

1. 2. 2022 v elektronické podobě 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Rigorozantka si jako téma své rigorózní práce vybral problematiku z oblasti fondovního 
investování. Byť v této oblasti nedochází k aktuálním změnám v právní úpravě, vede se 
odborná diskuze zejména ve vztahu k některému majetku, do něhož by investiční fondy 
mohly investovat. Z tohoto důvodu považuji toto téma za vhodné ke zpracování rigorózní 
prací. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti s ohledem na prolínající se prvky několika právních 
oborů především finančního práva, evropského práva, ale i obchodního práva a práva 
občanského. Z tohoto důvodu kvalitní zpracování tématu je spíše náročnější. 
Co se týče přístupu ke vstupním údajům, nejedná se o příliš populární téma, nicméně 
na dílčí činnosti depozitářů se zaměřuje několik kvalitních zahraničních monografií  
a článků, tyto však nebyly v práci užity. Vstupní údaje tedy jsou standardně dostupné. 
Rigorizantka se o použitých vědeckých metodách nezmiňuje, práce je však výsledkem 
deskripce a také analýzy.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Rozsah vlastního textu práce dosahuje rozsahu požadovaného od rigorózních prací, 
když má 189.974 znaků. 
Práce se dělí mimo úvodu a závěru, které rigorozantka nečísluje, na 4 kapitoly dále 
větvené až do třetího řádu, což považuji za vhodně zvolené. Názvy hlavních kapitol jsou: 
1) Historické příčiny vzniku depozitáře, 2) Investiční fondy v České republice,  
3) Depozitář a 4) Náhrada újmy depozitářem. Tato systematika je přehledná. 
Práce je doplněna seznamem zkratek použitých v práci, českým a anglickým shrnutím  
a seznamem klíčových slov, seznamem použitých zdrojů (s rozlišením jejich druhů)  
a seznamem použitých zkratek. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Po obsahové stránce je práce rozporuplná. Práce je psána na neobvyklé téma, kterému 
je v českém prostředí věnována zcela okrajová pozornost, proto nabízelo velký 
potenciál, a to i ve vztahu k teoretickým otázkám spojeným s regulací depozitářů. Práce 
je však zaměřena prakticky, což s sebou nese silný deskriptivní charakter. Od rigorózní 
práce se očekává přitom určitá vědeckost, vědecká rovina v práci však chybí. Toto je 
zřetelné již z úvodu, v němž chybí vymezení vědeckých otázek nebo hypotéz a také 
metodologie. Rovněž práce s literaturou vzhledem k tomu, že se jedná o rigorózní práci, 
by mohla být na vyšší úrovni. Z práce také není zřejmá relevance výběru tématu. 
Nicméně práce stále může mít s ohledem na řešené praktické otázky přínos pro praxi, 
především pro osoby, které potřebují teprve do problematiky fondovního investování 
proniknout.  
Z formálního hlediska je práce víceméně v pořádku, lze však vytknout psaní odstavců  
o jedné větě na místech, kde to není vhodné, že citační věty vykazují značné formální 
nedostatky nebo odkazy na poznámky pod čarou nejsou psány jednotně. Rovněž úprava 
textu není úplně v pořádku. 
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Po jazykové stránce je práce přijatelná. Bylo by možné se trochu více zaměřit na 
vyjadřování a logickou stavbu vět, kdy práce na několika místech působí trochu 
neohrabaně. Některé věty na sebe také úplně nenavazují, např. v pasáži o notáři jako 
depozitáři navazující věta mluví o tomto fondu, přestože v předchozí části o fondu 
mluveno nebylo. V práci se vyskytuje bohužel poměrně velké množství překlepů (dvojité 
mezery, „sumsumovat“ „firmě“ namísto „formě“…) a práce vykazuje nedostatky 
v používání interpunkce. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíle práce, které si rigorozantka před sebe staví, 
považuji spíše za dosažené.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Jedná se o téma nepopulární, kterému není 
věnována pozornost mezi odbornou veřejností, a to 
zejména v České republice. 
Systémem Theses.cz bylo nalezeno celkem 35 
dokumentů, které vykazují shodnost s předkládanou 
prací. Téměř veškeré dokumenty se shodují  
s rigorózní prací pouze v textu právních předpisů  
a v jejich názvech, kdy shoda s těmito dokumenty je 
menší než 5 %. Systém Turnitin pak vyhodnotil 
celkovou shodu práce s ostatními dokumenty  
v rozsahu 22 %, kdy nejvyšší shody vykazoval zdroj 
dspace.cuni.cz (5 %). Z tohoto důvodu se 
domnívám, že se jedná o práci původní. 

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

Práce s literaturou je na horší úrovni, práce vychází 
z nedostatečné rešerše dostupné literatury, kdy se 
nabízely zajímavé zahraniční publikace na toto 
téma. Citační věty vykazují rovněž již podstatnější 
nedostatky. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je průměrná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na průměrné úrovni. Práce 
také obsahuje obrázky, grafy a diagramy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je poměrně dobré úrovni, 
avšak rigorozantka se dopouští drobných 
jazykových a stylistických prohřešků, které byly 
identifikovány výše. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

1. Z jakého důvodu podle rigorozantky nedošlo na území České republiky ke zřízení 
investičního fondu zaměřujícího se na investice do kryptoaktiv? 

 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Tuto rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 
V Praze 7. dubna 2022 
 
 
 
        JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 

_________________________ 
oponent rigorózní práce 


