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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku finančních 
derivátů. Z pohledu současné situace na světových finančních trzích a nijak rozsáhlé 
české právní úpravy derivátů se jedná o téma aktuální, zajímavé a vhodné jako 
předmět diplomové práce.  

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

použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva či práva evropských 
společenství, ale zejména také rozsáhlé ekonomické znalosti a vhodné jsou i znalosti 
v oblasti účetnictví. Z tohoto pohledu se tedy jedná o téma průřezové. O tomto tématu 
není v České republice publikováno příliš monografií, odborných článků atp. Více 
literatury je možné nalézt v zahraničí, popř. ostatní zdroje na internetu. Vstupní údaje 
jsou tedy obtížněji dosažitelné. Diplomantka se o vědeckých metodách, které ve své 
práci hodlá použít, bohužel oproti zvyklostem běžným při zpracování vědeckých prací 
nezmiňuje, jedná se však přitom především o analýzu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
má 62 stran vlastního textu. Její vnitřní členění je vcelku rozsáhlé, práce má mimo 
úvodu a závěru pět kapitol. 
Názvy jednotlivých kapitol této práce jsou následující: 2) Pojem, charakteristika a druhy 
derivátů, 3) Vývoj derivátů a jejich regulace, 4) Právní povaha derivátů a 5) Deriváty 
v českém právním řádu, 6) Mezinárodní derivátové organizace. Všechny tyto kapitoly 
se pak dále vnitřně člení. 
Práce je doplněna českým a anglickým shrnutím a seznamem klíčových slov, dále pak 
přehledem použitých zdrojů (s rozlišení jejich druhů).   

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Z celkového pohledu jsem byl touto prací zklamán. Naprostá většina práce se 
zaměřuje na ekonomické hodnocení derivátů, a to i v kapitolách, které by se měly 
zabývat jejich právní podstatou, právní regulací a českou legislativou. Z celého rozsahu 
práce je tato problematika řešena jen na pár stránkách. Tato diplomová práce by měla 
spíše patřit na některou ekonomickou fakultu. 
Sama diplomantka k právní podstatě derivátů uvádí, že: „bylo by možné ihned 
klasifikovat deriváty jako inominátní smlouvy a tím se problému s popisem jejich právní 
povahy rychle zbavit.“ (str. 38) Předpokládal bych, že toto tvrzení bude diplomantka 
následně podrobně vyvracet, ale nestává se tak. Diplomantka sice komentuje názory 
jiných autorů, kteří deriváty přirovnávají např. k sázce a hře v občanskoprávním pojetí, 
avšak nijak je zásadně argumentačně nevyvrací. 
Diplomantka ve své práci také uvádí: „Pokud bychom však právně připustili, že 
uzavření derivátového obchodu je totéž jako si vsadit na dostihy, mohli bychom tím 
zruinovat celý derivátový byznys.“ (str. 39) Domnívám se, že diplomantka k celé 
problematice derivátů přistupuje právě s cílem nalézt argumenty, kterými ospravedlní 
fungování derivátových obchodů. To je jistě možný cíl diplomové práce, který ale 
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částečně a priori vylučuje kritické myšlení, které by mělo být základní součástí 
vědeckého bádání. 
Také mě zaujal diagram na str. 44 (obrázek 4), ve kterém se diplomantka pokouší 
ztvárnit právní pojetí derivátových obchodů. Jednou z množin, jejichž průnikem mají být 
ztvárněny tyto obchody, je množina představující kupní smlouvu se všemi právními 
aspekty tohoto smluvního typu. Přitom ale sama diplomantka správně v jiných částech 
poznamenává, že některé předměty derivátů (např. počasí) nemohou být předmětem 
kupní smlouvy. Logicky pak množina „kupní smlouvy“ zůstává prázdná a tím nemůže 
existovat průnik tří množin ztvárněných diplomantkou.  
V souhrnu mi tak v práci chybí zejména (alespoň pokus o) legální definice derivátů. 
Dále pak jakékoliv kritické hodnocení české a evropské právní úpravy derivátů a 
případně i návrhy de lege ferenda, neboť deriváty jsou oblastí, která se rychle a 
neustále vyvíjí a jejich regulace stále pokulhává. Také bych očekával hodnocení 
dohledu nad derivátovými obchody a subjekty s nimi obchodujícími, popř. obchody 
zprostředkovávají. 
Z tohoto pohledu pak mohu hodnotit práci na pomezí stupňů velmi dobře a dobře a 
pouze předpokládat, že diplomantka při její obhajobě zodpoví nejdůležitější vymezené 
otázky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce si diplomantka v úvodu vymezuje, ale 

jejich dosažení není přesvědčivé.  
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma není zpracováváno příliš často, nicméně 
diplomantka k jeho zpracování nepřistupuje nijak 
originálně. 

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

Diplomantka využila opravdu celé řady zdrojů, a to 
jak českých, tak i zahraničních. Připomínky mám 
k formě citací: diplomantka uvádí v nezvyklém 
pořadí místo vydání, rok a vydavatele publikace, 
ale zejména diplomantka zcela nesprávně cituje 
webové zdroje.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza je dostatečná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. 
Práce je doplněna tabulkami a grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je vcelku dobrá, ale některé 
věty jsou formulovány ne zcela jazykově čistě a 
logicky. Na některých místech jsem našel 
nedostatky v interpunkci. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1) Jak by měly být deriváty definovány v české legislativě? Přiklání se diplomantka spíše 
k co nejobecnějšímu legislativnímu vymezení finančních derivátů v právních normách, nebo 
by podle jejího názoru měly být deriváty vymezeny spíše jednotlivě podle svých druhů (a co 
nejpodrobněji)? Jak je podle názoru diplomantky možné, aby se legislativa vypořádávala 
s rychlým a neustálým vývojem různých druhů finančních derivátů?   
 
2) Jaká by měla být podle názoru diplomantky míra regulace finančních derivátů a i obecně 
možností obchodování s nimi? Nemůže například s rozvojem derivátů, která jsou založeny 
na komoditách, docházet k nežádoucímu vývoji cen těchto bazických komodit a následně 
negativnímu dopadu na kvalitu života lidí (např. umělému nárůstu cen obilovin, které by pak 
byly méně dostupné pro obyvatele některých zemí)? 
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Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím za podmínky kvalitního ústního 
projevu diplomantky při obhajobě a 
argumentačně smysluplného obsahu tohoto 
projevu stupněm velmi dob ře. 

 
 
V Praze dne 3.1.2011 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


