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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku finančních 
derivátů a cenných papírů. Z pohledu současné situace na světových finančních trzích 
a nijak rozsáhlé české právní úpravy finančních 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 Evropské unie, ale 
také ekonomické znalosti a vhodné jsou i znalosti v oblasti účetnictví. Z tohoto pohledu 
se tedy jedná o téma průřezové.  
O tomto tématu sice není v České republice publikováno příliš monografií, odborných 
článků atp., ale více literatury je možné nalézt v zahraničí, popř. ostatní zdroje jsou 
dostupné na internetu. Vstupní údaje jsou tedy 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 68 stran vlastního textu. Její vnitřní členění není i přes tento rozsah nijak podrobné, 
práce má mimo úvodu a závěru, které diplomantka nečísluje, čtyři kapitoly. 
Názvy jednotlivých kapitol této práce jsou následující: 1) Cenné papíry; 2) Finanční 
deriváty; 3) Trhy cenných papírů a finančních derivátů, 4) Dohled nad kapitálovým 
trhem v rámci Evropské unie. Všechny tyto kapitoly se pak dále vnitřně člení. Tuto 
struktura považuji za vyhovující. Domnívám se jen, že kapitola 3.2.2 je z hlediska  
tématu a koncepce práce zcela nadbytečná. 
Práce je doplněna českým (v mém výtisku přiloženým na samostatném listu papíru) a 
anglickým shrnutím a seznamem klíčových slov, dále pak přehledem použitých zdrojů 
(s rozlišení jejich druhů) a seznamem zkratek. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Překládaná práce leží na pomezí mezi soukromým a veřejným právem. Jedná se o 
téma vcelku široké, neboť spojuje pojednání o cenných papírech s pojednáním o 
finančních derivátech, což je velmi rozsáhlá materie. Diplomantka se sice takto pokouší 
o komplexnost zpracování tématu, nevyhnula se tím ale současně nižší hloubce 
provedené analýzy (i při vyšším rozsahu práce). 
Informace uváděné v diplomové práci jsou až na drobné výjimky správné, nenalezl 
jsem nějaké významnější obsahové nedostatky. Nanejvýše bych některé informace či 
názory označil za diskutabilní. Např. se nedomnívám, že sjednocený výkon dohledu 
nad celým finančním trhem centrální bankou „není také celosvětově něčím 
výjimečným“ (str. 56) – naopak se jedná o výjimečný, okrajový model, který nepoužívá 
žádná větší ekonomicky rozvinutá země světa. 
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V úvodu práce postrádám konkrétnější vymezení cílů diplomové práce. Stejně tak 
chybí vymezení metod vědecké práce, jimiž diplomantka hodlá těchto cílů dosáhnout. 
Z hlediska správného užívání odborných výrazů je možno v práci nalézt slabší místa, 
např. spojení „univerzální platnost“ u zákona směnečného a šekového (str. 6), když by 
se měla diplomantka vypořádat spíše se subsidiárním použitím tohoto zákona. Také je 
pojmoslovně nesprávné hovořit např. o „oficiálním statusu burzy“ (str. 26), což i vyplývá 
z okolního textu diplomantky. 
Není také obvyklé, že by se autoři citovaných děl přímo v textu uváděli se všemi svými 
tituly, jak činí diplomantka, obvykle postačí pouze jméno a příjmení, popř. s titulem 
(slovy vypsaným) profesor, docent, doktor. 
Studijní informační systém UK k předkládané diplomové práci v Protokolu  
o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce neuvedl ani jediný shodný dokument. 
Celkově se však jedná o povedenou diplomovou práci, které však mírně škodí širší 
téma s nižší mírou provedené analýzy. Musím také práci vytknout nízký počet použité 
zahraniční literatury, ač je k obecným otázkám cenných papírů, derivátů či dohledu nad 
finančním trhem lehce dostupná. Proto, ač se v práci nenacházejí podstatnější 
nedostatky, nemohu tuto práci hodnotit stupněm nejvyšším. 
 

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

nevymezuje, ale dosažení předpokládaných cílů je 
splněno.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma je nyní zpracováváno vcelku často, 
diplomantka k jeho zpracování nepřistupuje příliš 
originálně. 

Logická stavba práce Vnitřní struktura práce je vcelku vhodně zvolená 
(viz výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila řady zdrojů, ale převážně 
českých. K této problematice je však dostupná celá 
řada velmi kvalitních zahraničních publikací. 
Nepoužití zahraničních zdrojů ve vyšší počtu je 
proto negativem této práce.  
K formě citací použitých zdrojů nemám připomínek.  

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 barevnými tabulkami a grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je vcelku dobrá, ale některé 
chyby opravdu zarazí („Česká Republika“ na str. 3, 
13, 29, 31). I v některých větách je možno nalézt 
stylistické chyby (např. „s burzou uzavřené smlouvy 
s burzou“ na str. 47). 

 
 

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 
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následně negativnímu dopadu na kvalitu života lidí (např. umělému nárůstu cen obilovin, 
které by pak byly méně dostupné pro obyvatele některých zemí)? 

 
3)  Jak diplomantka hodnotí současný a plánovaný dohled nad finančními trhy a nad 

finančními deriváty v rámci Evropské unie (na unijní úrovni)? 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci hodnotím stupněm velmi dob ře. 
 
 
 
 
V Praze dne 13.8.2012 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


