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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 
Jméno diplomanta: Schicková Pavla 
Téma práce: Burza cenných papírů 
Rozsah práce: 67 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

20.12.2010 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku organizátorů 
regulovaných trhů s cennými papíry. Vzhledem k tomu, že v této oblasti stále probíhají 
neustálé změny legislativy a celkového prostředí obchodování s cennými papíry, jedná 
se 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 zejména finančního práva a práva evropských 
společenství, vhodné jsou také ekonomické znalosti. Z tohoto pohledu se tedy jedná o 
téma průřezové. O tématu je v České republice publikováno dostatek odborné 
literatury, více literatury je možné nalézt v zahraničí. Vstupní údaje jsou tedy 
dosažitelné. O vědeckých metodách, které ve své práci hodlá diplomantka použít, se 
v práci diplomantka nezmiňuje, jedná se však přitom především o analýzu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem odpovídá požadavkům diplomové práce. Práce má 67 
stran vlastního textu a její vnitřní členění je vcelku rozsáhlé.  
Práce se dělí mimo úvodu a závěru (které diplomantka nečísluje) na 3 hlavní kapitoly: 
1) Pojem „Burza“, 2) Zákonná úprava a její vývoj, 3) Regulace a dohled. Tyto hlavní 
kapitoly se dále vnitřně člení. Celkově systematické členění práce považuji za vcelku 
vhodně zvolené, ač vyšší počet podkapitol je méně přehledný. Zejména u velmi 
krátkých podkapitol by bylo možné zvážit, zda by nebylo vhodnější je spojit do 
podkapitol rozsáhlejších. Na konci je práce doplněna přehledem použitých zdrojů (s 
rozlišení jejich druhů), seznamem použitých zkratek, anglickým a českým resumé a 
seznamem klíčových slov. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomantka si vybrala jako své téma velmi zajímavou oblast burz cenných papírů a 
jiných investičních nástrojů obchodovaných na finančním trhu. V této oblasti se 
v poslední době událo mnoho podstatných změn jako reakce českého práva na MiFID, 
zahájení činnosti centrálního depozitáře atd. 
Diplomantka se na toto téma zaměřila vhodným způsobem, nejdříve se zabývá 
obecným vymezením pojmu „burza“ a dále se zabývá oběma organizátory trhu 
působícími v ČR. Dále se pak zabývá vývojem legislativy upravující fungování 
kapitálového trhu a v poslední části se pak zabývá regulací a samoregulací burz a 
dohledem. 
Z obsahového hlediska mohu práci hodnotit jako velmi kvalitní, neobjevil jsem v ní 
podstatnější obsahové nedostatky, které bych mohl vytknout. Některé části práce se mi 
zdají přebytečné, zejména počáteční části zabývající se historií považuji za opakující 
známá fakta a nepřinášející nic nového, diplomantka v nich přebírá informace od jiných 
autorů bez jejich hlubší analýzy či hodnocení. 
Dále bych diplomantce vytknul (ne)aktuálnost použitých zdrojů, vždy by mělo být 
užíváno nejaktuálnějšího vydání daného díla, což diplomantka někdy nerespektuje 
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(např. pražská učebnice finančního práva). Dále nepovažuji za vhodnou práci 
diplomantky se zkratkami, některé se mi zdají nadbytečné, u některých pak 
diplomantka nesystematicky používá někdy zkratku, někdy plný pojem (např.: „se 
okruh IN rozšířil o investiční nástroje“ – str. 24).  
Některé formulace textu mne mírně zarážely – nejsem si jistý, nakolik jsou původní. 
Diplomantka např. píše, že „Centrální depozitář má podle ZPKT převzít roli centrálního 
registru od Střediska cenných papírů... (str. 35), ale o odstavce dále již diplomantka 
správně uvádí, že se tomu tak již stalo. 
Celkově však mohu tuto práci hodnotit velmi pozitivně. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce si diplomantka v úvodu rámcově 

vymezuje a jejich dosažení ve vlastní práci sleduje. 
Domnívám se, že diplomantka vytýčených cílů 
dosáhla.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Jedná se o nepříliš často zpracovávané téma, které 
není pro komplexní zpracování jednoduše 
uchopitelné. 

Logická stavba práce Struktura práce je vcelku vhodná, avšak některé 
podkapitoly považuji za příliš krátké a tato 
atomizace práce nepřispívá k její přehlednosti. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila řady zdrojů, bohužel pouze 
českých. Absence použití zahraničních zdrojů je 
negativem této práce. K citacím a celému 
poznámkovému aparátu nemám jiných připomínek, 
než které uvádím výše. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza je dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dobrá, nalezl jsem 
bezvýznamné překlepy. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1) Jak by se měla vyvíjet česká legislativa této oblasti? Jaký názor má diplomantka na 

procesní úpravu dohledu nad finančním trhem a zejména nad burzami? 
 
2) Bylo by podle názoru diplomantky vhodné zrušit s ohledem na automatizaci celého 

procesu obchodování burzovní dny/hodiny? 
 
3) Jak diplomantka hodnotí míru seberegulace burzovních subjektů v ČR?  
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm výborn ě. 
 
 
 
V Praze dne 7.1.2011 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


