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Diplomová práce výše uvedeného názvu se věnuje jednomu z druhů cenných papírů, 
který patří  mezi  nejčastěji  vydávané cenné papíry,  a  to  nejen  u  nás,  ale  možno 
konstatovat  v celém  světě.  Vzhledem  k tomu,  že  jsou  dluhopisy  známé  mnoho 
desítek let, nejedná se o nové téma diplomové práce, ale o téma, které není častým 
výběrem pro zpracování diplomové práce.

Diplomant svou práci zpracoval na sedmašedesáti  stranách textu rozdělených do 
sedmi kapitol, z nichž první a poslední jsou úvodem a závěrem. V  prvních kapitolách 
pojednává  o  pojmu,  funkci,  o  právních  předpisech  českých  a  evropských 
upravujících  dluhopisy  a  o  náležitostech  tohoto  cenného  papíru  podle  současné 
tuzemské  právní  úpravy.  Ve čtvrté  kapitole  je  pojednáno  o  postupu  při  vydávání 
dluhopisů, v další kapitole o jednotlivých druzích dluhopisů. Práce je pak doplněna 
přílohami.

Z uvedeného přehledu o obsahu vyplývá, že diplomant zpracoval ucelené pojednání 
o  dluhopisech,  ze  seznamu použité  literatury,  že  se  seznámil  s poměrně  velkým 
počtem odborných titulů, z kterých pak cituje pod čarou.

Diplomovou  práci  považuji  za  velice  solidní,  diplomant  prokázal,  že  má  určité 
odborné znalosti  a že se v dané problematice dobře orientuje.  Práce je napsána 
s přehledem a se zájmem. Přesto chci upozornit na některé nepřesnosti,  které se 
v práci vyskytly. Tak např. na str. 7: nejsem přesvědčena, tak jako diplomant a autor 
v pozn.  9,  že praxe povede k ustálení  pojmu,  na str.  9 se nejedná o podnik,  ale 
podnikatele, na str. 14 není určitě právním předpisem opatření ČNB a další. Jaký jiný 
cenný papír má diplomant na mysli? – str. 18. Zajímal by mne vlastní diplomantův 
názor na emisní podmínky – str. 33.

I k formální stránce práce mám určité připomínky. Je těžko pochopitelné, že se autor 
dopouští gramatických chyb (např. str. 4, 10, 26, 33).

Posuzovaná  práce  splňuje  všechny  požadavky  na  tyto  práce  kladené  a  proto 
doporučuji její obhajobu. 
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