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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Jaroslav Schwarz 
Téma práce: Kolektivní investování a jeho právní úprava 
Rozsah práce: 54 stran včetně příloh a doplňků (z toho 41 stran, resp. 90 751 

znaků vlastního autorského textu) 
Datum odevzdání práce: 30. 8. 2011 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku kolektivního 
investování. Jedná se sice o téma nikoli nové, avšak doznávající v posledních letech 
výrazného vývoje (např. směrnice UCITS IV transponovaná teprve letos do českého 
právního řádu) Diplomant postihuje ve své práci mimo jiné i tyto nové a aktuální 
vývojové trendy a z tohoto hlediska zasluhuje jeho volba tématu i přístup k jeho 
zpracování pochvalu. 

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

použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které je významně víceoborové, neboť 
obsahuje aspekty ekonomické a finančně-technické i právní. Vedle oboru finančního 
práva pak nepominutelně zasahuje také do oblasti práva evropského. Odpovědný 
přístup ke zpracování zvoleného tématu vyžaduje předběžnou obeznámenost s celou 
řadou právních institutů, technických postupů na finančním trhu i faktických 
skutečností, a tedy solidní teoretickou průpravu, kterou diplomant v zásadě osvědčuje. 
Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, 
zastoupena je rovněž, byť v menší míře, metoda analytická.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a závěru, 
jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam použité 
literatury, český i anglický abstrakt a přehled klíčových slov) – z celkem sedmi kapitol, 
podle potřeby dělených na menší úseky, zabývajících se postupně pojmem, 
terminologií a modely kolektivního investování, jeho historií v ČR, veřejnými nabídkami 
fondů kolektivního investování, typologií subjektů kolektivního investování, hedgeovými 
fondy a novinkami, jež přináší směrnice UCITS IV.  

 
 
4. Vyjádření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomant přehledně postihuje relevantní aspekty 
zvolené problematiky. Pozornost věnuje též úpravě v evropském právu, zejména 
směrnici UCITS IV a jejímu dopadu do tuzemské praxe kolektivního investování. 
Předložená práce je bohužel do značné míry popisná a diplomantovy vlastní právní 
analýzy jsou v textu práce poměrně vzácné. Rovněž z hlediska hloubky ponoru do 
zkoumané problematiky se jedná o práci spíše klouzající po povrchu, bez větších 
ambicí na podrobnější analýzu, což se mj. projevuje i relativně nevelkým rozsahem 
předložené práce. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

v zásadě splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant samostatně a správně identifikoval 
relevantní právní aspekty a problémy, jakož i 
příslušné právní předpisy dotýkající se zvoleného 
tématu. Z těchto předpisů a dalších pramenů 
provedl značně zestručnělou excerpci. V práci však 
téměř absentují diplomantovy samostatné úvahy a 
původní, samostatně formulované závěry. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
poměrně logicky a ústrojně členěna.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s poměrně široce vymezeným 
okruhem literatury tuzemské i zahraniční, mezi níž 
nechyběly ani četné prameny internetové. Na 
použité prameny diplomant řádně odkazuje 
v relativně členitém poznámkovém aparátu své 
práce.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší výběr faktů a myšlenek tématu se 
přímo dotýkajících, avšak z větší části převzatých. 
Diplomantova vlastní analýza v předložené 
diplomové práci většinou absentuje, práce je 
značně povrchní a popisná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je velmi dobrá. Grafy ani 
tabulky či přílohy nebyly využity. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
dobrá, jen se sporadickými gramatickými a  
jazykovými pochybeními (např. na str. 20, 25, 29). 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
���� K textu na str. 30 

 

Mohl by diplomant podrobněji rozvést relevanci postoje Spojených států 
amerických při přijímání směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2011/61/EU 
(AIFMD)?  

 
 
Doporučení/nedoporučení práce  
k obhajobě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou 
až dobrou. 

 
 
V Praze dne 15. 9. 2011 
 
 

JUDr. Petr Kotáb 
Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 


