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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil poněkud netradičně pojaté 
pojednání o mnohotvárném subjektu označovaném jako finančního poradce a jeho 
právním zakotvení v pozitivním právu. Jedná se o téma nikoli zcela nové, avšak 
podléhající recentnímu vývoji a v současnosti značně aktuální. Diplomanta lze proto za 
jeho volbu tohoto individuálního tématu pochválit. 
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které zasahuje do právních i ekonomických a 
finančně technických oborů a jeho odpovědné zpracování vyžaduje obeznámenost 
s celou řadou právních institutů, faktických skutečností, technických postupů a 
ekonomických postulátů, tedy solidní teoretickou průpravu i praktický rozhled. Toto vše 
diplomant přijatelnou, avšak nijak vynikající měrou osvědčuje. Z použitých metod 
dominuje v předložené práci metoda deskriptivní, zastoupena, byť v menší míře, je 
rovněž metoda analytická a syntetická.  
 
 

3. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Diplomantem vytýčené cíle i obvykle sledované cíle 

tohoto typu kvalifikačních prací předložená 
diplomová práce dostatečnou mírou splňuje. 

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

Diplomant relativně samostatně identifikoval 
relevantní právní i ekonomické aspekty a problémy, 
jakož i potřebné prameny dotýkající se zvoleného 
tématu diplomové práce. S dostatečnou mírou 
samostatnosti vybranou tématiku také zpracoval. 
V práci jsou přítomny vlastní diplomantovy 
hodnotící závěry.  
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce vykázal podobnost s větším počtem (90) 
jiných dokumentů, přičemž míra podobnosti je u 
každého z nich nižší než 5 %. Při namátkovém 
bližším zkoumání lze konstatovat, že podobnost u 
většiny protokolem identifikovaných materiálů je 
dána kratičkými úseky textů charakterizujících 
platnou či připravovanou právní úpravu. Uvedený 
nevelký rozsah a míru podobnosti není třeba 
považovat za závadu předložené diplomové práce 
a lze ji akceptovat. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
logicky a ústrojně členěna. 
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Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s poněkud nevyváženým 
okruhem literatury, kdy vědecké monografie, 
periodika a jiné publikace jsou zastoupeny velmi 
nedostatečně. Hojně jsou zastoupeny zdroje 
internetové, mezi nimiž ovšem nežádoucím 
způsobem dominují prameny popularizační či 
obecně informační. Symptomatické pro 
diplomantovu práci se zdroji je skutečnost, že 
mnohdy se opírá o vysvětlení určitých pojmů na 
internetové encyklopedii s otevřeným obsahem 
Wikipedie, přičemž rezignuje při objasnění takových 
pojmů na byť i jen doplňkové použití 
encyklopedických či odborných zdrojů jiných.  
Na použité prameny diplomant odkazuje 
v přiměřeně rozsáhlém poznámkovém aparátu své 
práce. Jeho citace ovšem často neodpovídající 
citační normě. To se týká zejména citací 
internetových pramenů, v nichž mnohdy chybí 
uvedení autora a názvu textu (např. odkazy č. 1, 
36, 53 a další). Stejným nedostatkem trpí 
internetové prameny uvedené v seznamu použité 
literatury.  
Další nekorektní zacházení s prameny se projevuje 
např. na str. 2, kde diplomant (z nepříliš jasného 
důvodu) uvádí statistické počty různých typů 
finančních institucí v ČR z listopadu 2015, avšak 
jako na zdroj těchto svých údajů odkazuje na 
stránky statistiky ČNB z listopadu 2016, které 
ovšem vykazují počty odlišné, a tudíž diplomantovo 
tvrzení nepodporují. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší vcelku zdařilý souhrn faktů a 
myšlenek tématu se přímo dotýkajících a na 
některých místech předložené práce podává své 
vlastní postřehy a svou vlastní analýzu právních 
problémů z tématu vyplývajících. Hloubku 
diplomantovy analýzy lze vzhledem k danému typu 
kvalifikační práce považovat za dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Práce 
neobsahuje tabulky ani grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň předložené práce je dobrá. Práce 
vykazuje jen minimum ortografických pochybení 
(např. ve slově Allfinanz na str. 70 nebo též 
důsledné avšak nepochopitelné uvádění dvou teček 
za názvem internetové domény, z níž bylo citováno 
v poznámkách pod čarou – např. na str. 40 a 
dalších). Po stylistické stránce je třeba diplomantovi 
vytknout, že ve svém textu často vypadává 
z odborného stylu do stylu obecného až zábavně-
hovorového, což se nejmarkantněji projevuje 
v úvodu předložené práce. 

 
 

Strana 2 z 3 
 



4. Další vyjádření k práci 
 
Předložená diplomová práce je zajímavým shrnutím problematiky související se 
zvoleným tématem. Pokud by diplomant věnoval více pozornosti odborné hloubce 
svých formulací a analýz, jednalo by se o velmi přínosné a kladně hodnocené dílo. 
Takto lze předloženou práci považovat spíše za dílo průměrné, které je nicméně 
přijatelné a v zásadě splňuje kvalitativní předpoklady kladené na kvalifikační práce 
daného typu. 
 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• Na str. 1 diplomant poněkud kramářským stylem klade otázku „Chcete založit 
rodinu? Připravte si na to dostatek financí.“ Mohl by se v souvislosti s tímto svým 
textem zamyslet nad obsahem termínu finance a pokusit se definovat jeho 
význam v odborném kontextu? 
 

• Na str. 30 diplomant zmiňuje živnostenské oprávnění jako platformu pro vstup do 
podnikání ve finančním poradenství. Dokázal by si představit možnost legálního 
působení finančního poradce (třeba nikoli v plné šíři všech běžně vyvíjených 
aktivit) bez živnostenského oprávnění?  
 
 

6. Doporučení / nedoporučení práce 
k obhajobě 
 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň  
 

Diplomovou práci navrhuji hodnotit 
klasifikačním stupněm „velmi dobře“ až 
„dobře“. 

 
 
 
V Praze dne 5. 1. 2017 
 

 
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 

Katedra finančního práva a finanční vědy PFUK 
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