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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku regulace činnosti finančních 
poradců a finančního poradenství obecně, případně i ochrany klientů těchto poradců, což je 
v této době tématika nadmíru zajímavá a bouřlivě se rozvíjející jak v České republice, tak 
v Evropské unii. Lze tedy konstatovat, že volba tématu byla vhodná a přínosná. 

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

 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou nutné nejen znalosti finančního práva, ale vhodné 
jsou také podrobnější znalosti z oblasti práva správního, práva Evropské unie a také z oblasti 
ekonomie, téma je tedy průřezové.  
Vzhledem k aktuálnosti tématu je pro jeho vypracování dostupný dostatek odborné literatury, 
české i zahraniční, i jiných zdrojů informací. 
Diplomant v úvodu své práce nevymezuje metody vědecké práce, které hodlá využít  
při jejím zpracování, jedná se přitom o analýzu zdrojů informací, dedukci a deskripci. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 64 stran 
vlastního textu. Její vnitřní členění je následující: práce má mimo úvodu a závěru, které 
diplomant nečísluje, tři hlavní kapitoly, které se dále hojně vnitřně člení. Názvy hlavních kapitol  
této práce jsou následující: 1) Historie finančního poradenství; 2) Pojem finančního poradenství; 
3) Veřejnoprávní regulace finančního poradenství.  
Zvolená systematika koncentruje hlavní obsahovou součást práce do třetí kapitoly, přitom by 
jistě mohla být tato kapitola smysluplně rozdělena na více hlavních kapitol, což by mohlo být pro 
čtenáře přehlednější. 
Práce je doplněna velmi krátkým anglickým a českým shrnutím a seznamem klíčových slov 
v obou jazycích, seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací. Práce je 
doplněna také jednou přílohou. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant si vybral ke zpracování své diplomové práce zajímavé téma, které nebývá 
zpracováváno často. Toto téma je však dosti široké a v pozitivním právu nesystematicky řešené, 
ačkoliv odpovědné ministerstvo již delší dobu chystá zákon, který by měl činnost finančních 
poradců regulovat. Je nutno hledět na toto téma i jako velmi zajímavé pro praxi, neboť počet 
finančních poradců, jakkoliv je tento termín vcelku neurčitý, je v praxi velmi vysoký, a proto 
z této činnosti v praxi vznikají mnohé spory. 
Diplomant k tématu přistoupil vhodně, když nejprve vymezil samotný pojem finančního 
poradenství, a to jak legálně, tak dle svého názoru, uvedl i příklad ze Slovenska. Následně pak 
přibližuje důvodu a historii existence finančního poradenství v Evropě i později v České 
republice. V třetí kapitole pak postupuje podle jednotlivých sektorů finančních služeb  
a vyhledává zde činnost finančního poradenství a její případnou regulaci pozitivním právem. 
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Práce je hojně doplněna vlastními názory diplomanta, který v oblasti finančního poradenství 
působí, což je z hlediska čtenáře přínosné. Diplomant se tak může kvalifikovaně vyjadřovat  
i k návrhům pro futuro.  
Diplomant se mnou jako s vedoucím jeho diplomové práce tvorbu své práce konzultoval, díky 
tomu se podařilo v práci napravit i některé obsahové nedostatky, výsledek však lépe zhodnotí 
oponent práce. 
Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou, spíše prakticky zaměřenou, s nižším podílem 
teoretického bádání a s nižším rozsahem analytické hloubky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant si v úvodu cíle své práce vymezuje konkrétně, 
mohu konstatovat, že byly dosaženy. 

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

Toto téma nebývá zpracováváno příliš často. Diplomant 
jej pojímá autentickým, zajímavým způsobem, a to  
i s ohledem na svou praxi ve zkoumané oblasti. 
Systémem Theses.cz nebylo nalezeno 90 dokumentů 
vykazujících textovou shodu, přičemž míra shody 
v žádném případě nedosáhla ani 5 %. Po prozkoumání 
tohoto dokumentu mohu konstatovat, že se převážně 
jedná o shodu s textem právního předpisu, neodhalil 
jsem, že by diplomant užil cizí dílo bez příslušné citace. 

Logická stavba práce Systematika práce je vcelku vhodně zvolená, osobně 
bych ale třetí hlavní kapitolu rozdělil na více hlavních 
kapitol. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil vcelku nízký počet odborných 
monografických zdrojů informací, spíše vycházel ze 
zdrojů populárních nebo elektronických. Poněkud mi 
chybí vyšší zastoupení zahraničních odborných knižních 
zdrojů informací, práce se zahraniční literaturou je 
přitom podstatnou náležitostí zpracování diplomové 
práce. Citace splňují formální požadavky. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je vcelku pečlivě zpracována, ale není doplněna 
žádnými netextovými součástky (obrázky, grafy atp.). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je dobrá, v práci se 
nenachází podstatnější počet jazykových nedostatků. 
V některých částech práce však diplomant sklouzává 
k poněkud hovorovějším výrazům. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomant by se při obhajobě své práce měl vyjádřit k následujícím otázkám: 
 
1. Je podle názoru diplomanta možná nebo vhodná komplexní právní úprava finančního 

poradenství, nebo by bylo vhodnější mít právní úpravu v právních předpisech upravujících 
jednotlivé sektory finančních služeb? 
 

2. Jak diplomant hodnotí výkon dozoru/dohledu nad činností finančních poradců všeho 
druhu? Může diplomant vyjmenovat všechny orgány, které tuto činnost vykonávají? 
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Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit stupněm 
velmi dobře. 

 
 
V Praze dne 2. ledna 2017 

 
 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


