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OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI 
 
 
Jméno diplomanta: Kamil Kejř 
Téma práce: Srovnání právní úpravy a postavení ratingových 

agentur v ČR, EU a USA 
Rozsah práce: 51 číslovaných stran plus přílohy (z toho 47 stran vlastního 

autorského textu) 
Datum odevzdání 
práce: 

19. 12. 2011 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil individuální a poměrně 
neobvyklé téma dotýkající se ratingových agentur. Jako metodu zpracování 
zvolil komparaci právního rámce působení ratingových agentur ve výše 
uvedených třech právních prostředích. Za tuto relativně odvážnou volbu tématu 
lze diplomanta pochválit, stejně tak jako lze vyzdvihnout vysokou aktuálnost 
zvoleného tématu vzhledem k současným finančním, fiskálním i hospodářským 
obtížím členských států EU, USA i dalších zemí, při nichž působení ratingových 
agentur hraje nezanedbatelnou roli. 

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

a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které – jako každé téma dotýkající se 
finančního trhu – vychází primárně z ekonomické a finanční vědy a teprve 
druhotně se dotýká oblasti práva, a to hned na půdě několika právních oborů. 
Zodpovědné zpracování tohoto tématu vyžaduje předběžnou obeznámenost 
s celou řadou teoretických postulátů i faktických skutečností, právních pravidel 
tuzemských i evropských a vzhledem ke zvolené metodě komparace též 
právních pravidel amerických, tedy solidní teoretickou průpravu i rozsáhlé 
množství vstupních údajů. Diplomant tuto obeznámenost do jisté míry 
osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci jednoznačně 
metoda deskriptivní. Ostatní metody odborné a vědecké práce, zejména 
metoda analytická, jsou v předložené diplomové práci zastoupeny výrazně 
menší měrou.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a 
závěru, jakož i z obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, 
seznam použité literatury a dalších pramenů, anglickojazyčný a českojazyčný 
abstrakt) – z celkem pěti obsahových kapitol, zabývajících se základními pojmy 
a postavením ratingových agentur, regulací v EU, v ČR a v USA a srovnáním 
EU-USA. V tištěném vyhotovení práce chybí seznam klíčových slov. 
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4. Vyjád ření k práci 

 
Předložená diplomová práce se vypořádala se zadaným tématem jen zčásti 
úspěšně. V celém svém rozsahu je značně popisná (např. téměř celou 2. 
kapitolu v rozsahu téměř jedné třetiny textu předložené práce tvoří reprodukce, 
tj. převyprávění jednotlivých pasáží a částí jediné evropské normy a její jedné 
novelizace). Jistá autorská analýza se objevuje až v závěru práce. 3. kapitola je 
nepřiměřeně krátká a ponechává mnohé tuzemské právní aspekty nepostiženy. 
Příliš šťastná není ani koncepce 4. kapitoly, která je pojata (s výjimkou 
posledních dvou stran) jako tabulka s jen heslovitým textem. Celkový efekt 
předložené práce a její rozsah na spodní hranici stanovené normy působí 
dojmem přílišné uspěchanosti a nedotaženosti, když jinak velmi záslužně 
zvolené téma a zajímavou a původní problematiku mohl diplomant zpracovat 
mnohem kvalitněji, pokud by se více, důkladněji a delší dobu této práci věnoval. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

splňuje jen zčásti. 
Samostatnost při  
zpracování tématu 

Diplomant prokázal při zpracování diplomové 
práce jen malou míru samostatnosti, když 
značná část rozsahu předložené práce je 
založena na popisu stávajícího či nedávného 
právního stavu a na pasivní reprodukci 
platných norem. 

Logická stavba práce Logická stavba předložené práce ponechává 
jisté rezervy. Negativně působí nevyrovnané 
rozložení rozsahu kapitol a zkoumané 
problematiky i nedotažené formulace. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) 
včetně citací  

Diplomant uvádí přiměřeně rozsáhlý okruh 
pramenů a literatury, s nímž pracoval (včetně 
literatury cizojazyčné a internetových zdrojů). 
Ve většinové části textu předložené práce si 
však vystačil s podstatně menším okruhem 
pramenů, o čemž svědčí i relativně 
poddimenzovaný poznámkový aparát práce 
s malým počtem citací. Diplomantovy odkazy 
nejsou vždy v souladu s citační normou – 
neobsahují označení strany citovaného díla 
(např. odkaz 4 na str. 4) či u internetových 
odkazů správné datum náhledu (např. odkaz 
25 na str. 27). 
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Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší ve většině textu své práce 
pouhý popis (shrnutí) některých faktů či obsahu 
právní regulace. Žádoucí (a v úvodu 
předložené práce slibované) analýzy jsou 
zastoupeny jen poskrovnu v závěru práce. 
Jejich hloubka by vzhledem k typu práce mohla 
být považována za dostačující, avšak jejich 
rozsah nikoli.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce není příliš dobrá a 
naznačuje uspěchanost a absenci redakce 
textu. Diplomant sice využívá ve své práci 
tabulky, avšak práce s nimi zasluhuje kritiku. 
Nepříliš vhodné je koncipování celé jedné 
kapitoly práce (4. kapitola) jako tabulky. 
Nevhodné je rovněž připojení tabulek do příloh 
až na samotný konec práce, na nečíslovaných 
stranách a stylem „copy and paste“, tj. 
v původním anglickém znění bez překladu či 
jakéhokoli komentáře nebo propojení na text 
práce. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Jazyková úroveň předložené práce je 
podprůměrná. Celkový chvat a nedůslednost 
při vypracování předložené práce se projevují i 
ve více než omluvitelném počtu překlepů, 
gramatických chyb a jazykových a stylistických 
nedokonalostí (např. na str. 3, 25, 27, 34, 36, 
44 atd.), které do práce tohoto typu nepatří. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

•••• Mohl by se diplomant zamyslet nad potřebou právní regulace a dohledu nad 
ratingovými agenturami a shrnout argumenty a důvody pro i proti? K jakému 
názorovému proudu by se v tomto ohledu přiklonil? 

•••• Lze podle názoru diplomanta dovozovat odpovědnost ratingové agentury za 
jí vydané hodnocení dlužníka podle českého práva a jak? 

 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Diplomovou práci doporučuji s výhradami 
k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou lze hodnotit – za předpokladu 
úspěšné ústní obhajoby – jako dobrou. 

 
 
V Praze dne 11. 1. 2012 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy 

PF UK 


