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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku právní úpravy 
kolektivního investování, fondů a společností kolektivního investování, a to s ohledem  
i na evropskou legislativu a její dopad na legislativu domácí. Vzhledem k aktuálně 
(snad již) končící finanční krizi, jejíž příčinou mohly být, alespoň podle některých 
názorů, rizikové fondy kolektivního investování (i když diplomant vyjadřuje názor 
opačný), považuji toto téma za aktuální a za vhodné ke zpracování jako diplomovou 
práci. 

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

a použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva evropských 
společenství a oblasti finančního trhu. Vedle toho jsou vhodné i ekonomické znalosti. 
Z tohoto pohledu se tedy jedná o téma průřezové. O tématu je publikována celá řada 
publikací a to českých i zahraničních. Informace potřebné ke zpracování práce jsou 
proto dostupné. O vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, se bohužel 
diplomant nezmiňuje (ač by tak měl činit v úvodu své práce), jedná se přitom 
především o analýzu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Kromě úvodu a závěru, které diplomant nečísluje, má práce ještě sedm kapitol:  
1) Úvod do kolektivního investování, 2) Historie kolektivního investování v České 
republice, 3) Veřejná nabídka fondů KI, 4) Subjekty kolektivního investování, 5) Dělení 
subjektů kolektivního investování, 6) Hedgové fondy, 7) UCITS IV. 
Domnívám se, že systematika práce je vcelku vhodná, nicméně např. kapitola čtvrtá, 
pátá a snad i šestá by mohly tvořit jedinou kapitolu o přehledné struktuře. Dále bych 
negativně zmínil uvádění značek v názvu kapitol – jestliže je pro obecnou znalost 
akceptovatelná značka UCITS IV (a to jen s ohledem na unijní byrokratický jazyk, který 
podle mého názoru přispívá spíše k nepřehlednosti unijní legislativy a i fungování unijní 
byrokracie, což však právě může být cílem byrokracie samotné), za nevhodnou 
považuji zkratku KI v názvu třetí kapitoly, když by nebyl sebemenší problém použít plné 
„kolektivního investování“.  
Práce je doplněna českým a anglickým shrnutím, seznamem českých a anglických 
klíčových slov a přehledem použitých zdrojů (bohužel však oproti standardu 
neseřazených abecedně).  

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Předkládaná diplomová práce v prvé řadě není příliš rozsáhlá, spíše se pohybuje na 
rozmezí bakalářské a diplomové práce. Také z hlediska obsahu se její menší rozsah 
odráží na nepříliš hluboké analýze zkoumané problematiky. Tento fakt proto považuji 
za negativum celé práce. 
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Diplomant vhodně pracuje se zdroji informací, nicméně jeho práce sklouzává k 
práci popisného charakteru. Pozitivně lze hodnotit právě rozsah použitých zdrojů 
informací, které jsou často zahraniční. Taktéž právě práce s citacemi je dobrá, 
odpovídá obecným požadavkům. Dále mohu pozitivně hodnotit četnost vlastních 
komentářů a názorů diplomanta, kdy se také staví do opozice vůči jiným autorům, ale 
své názory se argumentačně obhajuje. Diplomant se také nebojí hledat negativa 
současné pozitivní právní úpravy (např. na str. 15). Pozitivně mohu také hodnotit, že 
diplomant ve své práci zohlednil zcela aktuální vývoj, například směrnici AIFMD 
z července tohoto roku. Musím také uznat, že jsem v práci neshledal podstatnější 
obsahové nesprávnosti. 
Bohužel však v hodnocení musím zohlednit podprůměrný rozsah práce a analýzu 
problematiky v ní zachycenou. Diplomant měl zajít do větší hloubky. Převládá u mě 
pocit, že diplomant (a usuzuji na to i z data odevzdání práce) svou práci z časových 
důvodů odbyl, i když by na její kvalitnější zpracování měl jistě potenciál – a to je zajisté 
škoda. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle této práce nebyly naplněny zcela úplně. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Práce na toto téma nejsou sice časté, ale obecně je 
téma zpracováváno v odborných článcích relativně 
často 

Logická stavba práce Systematika práce je vcelku dobrá (viz připomínky 
výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil celé řady zdrojů, často i 
zahraničních. Forma citací je odpovídající. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza zachycená v práci by mohla být hlubší, 
jejímu rozsahu odpovídá i poměrně malý rozsah 
předkládané práce. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na dobré úrovni. Uvítal 
bych pro větší přehlednost, kdyby diplomant hlavní 
kapitoly začínal na nových stránkách a pro výčty 
používal odrážky (řadí je totiž do jedné či více vět 
za sebou pouze s číselným či písmenným 
označením, např. str. 27). Práce není doplněna 
tabulkami či grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň jsou na velmi dobrém 
stupni. Snad jen chyba v obecně známém označení 
Evropské komise (na str. 29 jako „Evropská 
Komise“) překvapila. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jaký byl podle názoru diplomanta podíl rizikových fondů na vzniku současné finanční 

krize? Může svůj názor blíže zdůvodnit? 
 
2)  Může diplomant vysvětli často používaný (u něj např. na str. 29) pojem pákový efekt 

(leverage)? Jaká je právní charakteristika takového obchodu s ohledem na českou právní 
úpravu? 

 
3)  Je podle názoru diplomanta nutné či vhodné, aby byly předchůdci současných fondů 

kvalifikovaných investorů legislativně donuceni přizpůsobit se této nové legislativě, ač se 
tomu tak přechodným ustanovení nestalo (na str. 24 uváděné fondy rizikového kapitálu, 
fondy derivátů atd.)? 
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Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň V případě odpovídající odborné diskuse při 
obhajobě ze strany diplomanta práci 
doporučuji hodnotit stupněm velmi dobře. 

 
 
 
 
V Praze dne 7.9.2011 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


