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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 
Zvolené téma disertační práce je novým pohledem na teoretické otázky z oblasti 
bankovnictví, které ve spojení s problematikou ochrany spotřebitele nejsou dostatečně 
teoreticky rozpracované, proto je možné považovat zvolené téma za téma aktuální. 

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

použité metody 
 
Zpracování tématu si vyžadovalo znalosti nejen z oblasti práva finančního, ale i dalších 
součástí právního řádu - práva občanského či správního – včt. znalosti platné 
judikatury naší i evropské. Zvolené metody, i když nejsou v úvodu výslovně 
specifikovány, odpovídají tématu práce.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
 Práce vychází z vymezení osoby spotřebitele a výkonu dohledu ČNB na úseku 
 finančního  trhu. Výklad pokračuje přes otázky postavení spotřebitele v rovině 
 práva správního k těžišti práce, kterou jsou otázky právní úpravy spotřebitelského 
 práva v ČR s  ohledem na evropské směrnice, které danou oblast úpravují primárně. 
 Specifka spojená s pojištěním vkladů a odškodnění spotřebitelů mají svoje  
 významné místo právě v souvislosti s finančními vztahy. S touto oblastí souvisí i 
 ochrana majetkových zájmů spotřebitele, které se doktorand věnuje práce v poslední 
 části. Shrnutí závěrů je dosti stručné a doktorand by mohl některé závěry rozvinout 
 při ústní obhajobě. Seznam použité literatury společně s přílohami doplňuje celou 
 práci. 

4. Vyjád ření k práci 
 

 Práce je zpracována celkem přehledně, doktorand rozebral zkoumanou problematiku 
 z různých pohledů, i když z hlediska obsahu více směřuje k jiným oblastem práva, 
 než je právo finanční. Na některých místech mohl jít dokorand do větší hloubky 
 výkladu, srovnat teoretická východiska různých autorů a zaujmout vlastní názor na 
 platnou právní úpravu i výhledy změn v dalším období. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce byl zásadně splněn. 
Samostatnost při 
zpracování tématu 

Práce byla zpracována samostatně. 

Logická stavba práce Výklad postupuje od vymezení pojmů ke konkrétní právní 
úpravě. V práci je analyzována platná právní úprava 
zvoleného úseku  práva. Určitým problémem, spojeným se 
zpracovaným tématem v rámci oboru finančního práva je 
to, že na řadě míst je dáván větší prostor soukromoprávní 
otázkám rozebírané problematiky než otázkám 
veřejnoprávním. 



Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) 
včetně citací  

Disertant pracoval s dostupnou literaturou, zdroje jsou 
citovány v práci řádným způsobem.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

V práci lze najít řadu zajímavých tezí, které autor 
komentuje, formuluje svoje názory na popisované téma, 
které řádně argumentuje. Hloubka analýzy však mohla být 
větší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na 
uvedený typ prací, grafické prvky neobsahuje. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

V textu se autor nevyvaroval překlepů a gramatických 
chyb. 

 
 

Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Domnívám se, že předložená disertační práce 
prokazuje autorovu znalost zpracovávané 
problematiky i jeho schopnost vědeckého 
přístupu k jejímu zpracování. I přes výše 
uvedené výhrady se domnívám, že splňuje 
požadavky kladené na tento typ prací a 
doporučuji ji  k ústní obhajobě před příslušnou 
komisí. Po úspěšné obhajobě navrhuji 
udělení akademického  titulu  „PhD“.   
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