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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Tereza Krupová 
Téma práce: Právní aspekty derivátů 
Rozsah práce: 63 stran autorského textu (74 stran včetně příloh a doplňků) 
Datum odevzdání práce: 25. 11. 2010 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolil specifický úsek finančního trhu, 
problematiku derivátů, přičemž se zaměřuje především právní hledisko zkoumání 
zvolené problematiky. Tato volba individuálního tématu je velmi chvályhodná, neboť 
oblast derivátů zůstává v českém právu jednou z nejméně upravených a nejméně 
vyjasněných. Vzhledem k přetrvávající novosti institutu derivátů v právu obecně a 
v českém právu zvláště, jakož i k nedostatečnému zpracování této problematiky 
v odborné právní literatuře se jedná o téma vysoce aktuální a potřebné odborného a 
vědeckého zkoumání. 

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

použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma vyžaduje k odpovědnému zpracování předběžnou 
obeznámenost s celou řadou právních institutů, ekonomických postulátů, technických 
postupů na finančním trhu, účetních pravidel (včetně zahraničních) i faktických 
skutečností a rovněž solidní teoretickou průpravu, kterou diplomantka plně osvědčuje. 
Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, 
zastoupena je rovněž metoda analytická.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a závěru, 
jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam použité 
literatury, anglickojazyčný i českojazyčný abstrakt a přehled klíčových slov) – z celkem 
pěti stěžejních kapitol, podle potřeby dělených na menší úseky či podkapitoly, 
zabývajících se postupně pojmem, charakteristikou a druhy derivátů, vývojem derivátů 
a jejich regulace, právní povahou derivátů, pozitivněprávním zakotvením derivátů 
v českém právu a významem mezinárodních derivátových organizací (ISDA a BBA). 

 
 
4. Vyjádření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomantka vcelku úspěšně a přehledným způsobem 
postihuje relevantní ekonomické i právní aspekty zvolené problematiky. Pochvalnou 
zmínku zasluhuje diplomantčin kritický přístup při právní analýze podstaty derivátových 
smluv. Právní analýzy obsažené v předložené diplomové práci sice mohly jít poněkud 
hlouběji pod povrch a mohl jim být věnován v rámci diplomové práce větší prostor, to 
však nic nemění na skutečnosti, že předložená diplomová práce splňuje požadavky 
kladené na tento typ kvalifikačních prací a může posloužit jako dobré východisko pro 
případné diplomantčino další úsilí při rozvoji zkoumání předmětné problematiky 
v navazující odborné a vědecké práci.   
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5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka samostatně a správně identifikovala 
relevantní aspekty a problémy, jakož i příslušné 
právní předpisy a další prameny dotýkající se jí 
zvoleného tématu. Zpracování předmětné materie 
diplomantkou vykazuje rovněž dostatečnou 
samostatnost. V předložené práci nechybějí 
diplomantčiny samostatné úvahy a původní, 
diplomantkou samostatně formulované závěry. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
logicky a ústrojně členěna.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s vhodně sestaveným 
okruhem literatury, mezi níž nechyběly ani zdroje 
cizojazyčné a zahraniční. Pochvalnou zmínku 
zasluhuje diplomantčino hojné využívání aktuálních 
internetových pramenů. Na použité prameny 
diplomantka řádně odkazuje v relativně rozsáhlém 
poznámkovém aparátu své práce.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantka přináší úspěšný souhrn faktů a 
myšlenek tématu se přímo dotýkajících a na 
některých místech předložené práce podává svou 
vlastní analýzu právních problémů z tématu 
vyplývajících. Hloubka provedené analýzy i její 
rozsah jsou uspokojivé, mohly však být i větší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je příkladná. Diplomantka 
ústrojně využívá tabulek a obrázků, což je ku 
prospěchu sdílnosti předložené práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
dobrá. Jen ojediněle se v předložené práci objevují 
překlepy a stylistická či gramatická pochybení 
(např. na str. 7, 44, 45). 

 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• K textu na str. 57 
Diplomantka uvádí, že „licence k obchodování s deriváty byla BCPP udělena již 
v roce 1991“.  Jak by toto své tvrzení konfrontovala se skutečností, že Burza 
cenných papírů Praha vznikla až koncem roku 1992, jakož i se skutečností, že 
právní řád v roce 1991 neznal institut licence k obchodování s deriváty?  

 
• K textu na str. 60 a n. 

Diplomantka uvádí, že „deriváty nejsou nutně cennými papíry“.  V dalším textu pak 
označuje některé pozitivním právem vymezené cenné papíry (např. opční list) za 
deriváty. Mohla by se v této souvislosti zamyslet nad dělící hranicí mezi cennými 
papíry a deriváty a zaujmout odůvodněné stanovisko, zda nějaký investiční či 
finanční nástroj může být zároveň cenným papírem a derivátem? 
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Doporučení/nedoporučení práce  
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou 
až výbornou. 

 
 
 
 
V Praze dne 3. 1. 2011 
 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 


