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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku ratingových agentur  
a srovnání jejich postavení a právní regulace v ČR, EU a USA. Toto téma není 
zpracováváno příliš často, také proto jej považuji za vhodné jako téma diplomové práce. 
Navíc jsou v aktuální době zvažovány mnohé způsoby, jak tyto agentury více regulovat, 
jejich zásahy a hodnocení totiž často nejsou po vůli vládnoucím politikům. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování  

a použité metody 
 

Toto téma je tématem průřezovým, je nutné pro jeho zpracování využívat poznatky z více 
právních oborů (finanční, daňové, evropské právo), vhodné jsou také alespoň základní 
informace z oblasti ekonomie. V české republice není příliš mnoho vědeckých publikací  
na toto téma, je však možné čerpat z četnější zahraniční literatury. 
V úvodu své práce si diplomant vymezuje metody vědecké práce, jichž hodlá použít – 
analýzu, komparaci a syntézu. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Předkládaná práce není příliš rozsáhlá, její rozsah leží na spodní hranici přípustnosti, navíc 
je z tohoto hlediska ochuzen i vyčleněním některých informací do příloh práce. Diplomant 
k tématu přistupuje rozsahově stručně, avšak dle mého názoru obsahově hutně. 
Práce je rozdělena do 7 kapitol, a včetně úvodu a závěru, které diplomant nečísluje Kapitoly 
nesou tyto názvy: 1) Základní pojmy, postavení ratingových agentur; 2) Regulace 
ratingových agentur v EU; 3) Právní úprava ratingových agentur v ČR, 4) Regulace 
ratingových agentur v USA, 5) Srovnání právní úpravy EU a USA. Tyto kapitoly se pak člení 
do dalších podkapitol.  
Strukturu práce považuji za vhodně zvolenou.  
Práci doplňuje české a anglické resumé, seznam použité literatury a ostatních zdrojů 
informací a 3 přílohy. V práci se nachází několik tabulek. V práci nejsou uvedena klíčová 
slova. 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomant si vybral ke zpracování velmi zajímavé téma, které nebývá zpracováváno často, 
spíše by bylo možné konstatovat, že výjimečně. Přitom je problematika ratingových agentur 
velmi aktuální téma (dokonce, a to diplomant samozřejmě nemohl tušit, velmi velmi aktuální, 
když v současných dnech došlo ke snížení ratingů několika evropským zemím). 
Diplomant ke zpracování tématu přistoupil svým způsobem, který se vyznačuje stručností. 
Např. v kapitole páté srovnávající právní úpravu ratingových agentur v Evropské unii a ve 
Spojených státech amerických organizoval informace do srovnávací tabulky. Toto je dosti 
technicistní přístup, který není ve společenských vědách obvyklý. 
Na druhou stranu jsou v práci uvedeny velmi zajímavé informace, nejzajímavější částí je 
právě srovnání v kapitole páté. je nutno také přihlédnou k relativně obtížné dostupnosti 
zdrojů informací. Diplomant také pracuje s velkou řadou zdrojů informací, často 
zahraničních. 
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Negativem práce je nepříliš pečlivá úprava, kdy se v práci například nacházejí překlepy, 
chybějí mezery atp. Také použitá literatura měla být seřazena abecedně. není možné 
odhlédnout i od menšího rozsahu práce, i když splňuje požadovaná kritéria. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce V úvodu vytýčených cílů diplomant následně ve své 

práci i dosahuje 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma nebývá často zpracováváno.  

Logická stavba práce Stavba práce má vhodnou strukturu. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

K vypracování práce byla použita řada literárních a 
elektronických zdrojů, a to včetně zahraničních. 
Toto je nesporným pozitivem práce. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza nutná pro vypracování této diplomové 
práce byla provedena velmi dobře. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce trpí nepříliš pečlivým zpracováním, nachází 
se v ní překlepy a podobné nedostatky 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je z jazykového a stylistického hlediska 
dobře zpracovaná. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Je podle názoru diplomanta nutné a vhodné, aby byla ratingové agentury právem 

regulovány i v České republice? 
 
2)  Jsou podle názorů diplomanta možné nějaké právní nástroje, kterými by evropští 

politikové mohli regulovat ku svému prospěchu americké ratingové agentury? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 
 
 
 
V Praze dne 14.1.2012     

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
_______________________ 

vedoucí diplomové práce 


