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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
 
 
Jméno diplomanta: Pavla Schicková 
Téma práce: Burza cenných papírů 
Rozsah práce: 67 stran autorského textu (75 stran včetně příloh a doplňků) 
Datum odevzdání práce: 20. 12. 2010 
 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila burzu cenných papírů, což je  
významná instituce a důležitá součást  finančního trhu v tuzemsku i v zahraničí. Toto 
téma zajistné není nové, avšak jeho zkoumání má v prostředí stále se rozvíjejícího 
kapitálového a peněžního trhu u nás svou aktuálnost, a to i v současné době, 
poznamenané (po implementaci směrnice MiFID) vymizením pozitivněprávní úpravy 
burzy cenných papírů (ve prospěch úpravy širší zabývající se všemi regulovanými trhy 
a jejich organizátory) z českého práva.  

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

použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které se dotýká oborů finančního práva i 
práva obchodního, a obsahuje rovněž vedle aspektů právních i aspekty ekonomické a 
finančně-technické. Odpovědný přístup ke zpracování zvoleného tématu vyžaduje 
předběžnou obeznámenost s celou řadou právních institutů, technických postupů na 
finančním trhu i faktických skutečností, a tedy solidní teoretickou i praktickou průpravu, 
kterou diplomantka osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda 
deskriptivní a syntetická, zastoupena byť v menší míře 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 použitých 
zkratek, seznam použité literatury, českojazyčný i anglickojazyčný abstrakt a přehled 
klíčových slov) – z celkem osmi kapitol, dělených dále na menší úseky či podkapitoly a 
seskupených do tří částí práce, zabývajících se postupně pojmem burzy, vývojem 
právní úpravy burzy cenných papírů u nás a burzovní regulací a dohledem.  

 
 
4. Vyjádření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomantka v zásadě úspěšně postihuje relevantní 
aspekty zvolené problematiky. Všímá si právních vztahů spojených s fungováním burzy 
cenných papírů a zkoumá zapojení burzy cenných papírů do systému subjektů 
finančního trhu. Největším přínosem jsou pasáže práce analyzující samoregulační 
působení burzy. Celkově je možno hodnotit předloženou práci kladně. 
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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 právní aspekty zvolené problematiky a 
samostatně analyzovala právní problémy, které tato 
problematika přináší. V práci jsou přítomny 
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 vybraným 
okruhem domácí literatury, zahraniční prameny 
nevyužívá vůbec. Mezi použitými prameny jsou, byť 
jen sporadicky, zastoupeny i internetové zdroje. Na 
citované či jinak použité prameny diplomantka vždy 
řádně odkazuje systémem poznámek pod čarou, 
který splňuje formální požadavky dané citačními 
normami. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantka přináší právní analýzu zkoumané 
problematiky, která svou hloubkou odpovídá 
očekáváním vkládaným do tohoto typu 
studentských kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je velmi dobrá. Grafy ani 
tabulky či přílohy nebyly využity, což však vzhledem 
ke zvolené problematice a způsobu jejího 
zpracování není na závadu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
velmi dobrá. Práce je téměř prosta gramatických či 
stylistických pochybení, jinak tak často se 
vyskytujících u tohoto typu studentských prací.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• Mohla by se diplomantka vyjádřit k předmětu obchodování na burzách cenných 
papírů, specielně ve vztahu k finančním i jiným derivátům? Jaká je v tomto ohledu 
situace v ČR i jinde ve světě?  

 
• V čem spatřuje diplomantka v současné době po stránce právní i faktické rozdíl 

mezi obchodováním na trhu organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. a 
společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.?  

 
 
Doporučení/nedoporučení práce  
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 
 
 
V Praze dne 13. 1. 2011 
 
 

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


