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Katedra národního hospodá řství PF UK Praha

OPONENTNÍ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI

„PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY REGULACE

KAPITÁLOVÉHO TRHU“

diplomant: Mgr. Ladislav J. A. Maczvalda

Diplomant si vybral téma, které je víceoborové – kapitálový trh je jak kategorií

ekonomickou, tak současně i institutem právním. Z této teze vychází i přístup diplomanta

k zadanému problému.

Práce má celkem 131 stran, je členěna na úvod, 4 rozsáhlé kapitoly a závěr, seznam

použitých zkratek, obrázků a grafů a seznam pramenů a literatury. Datum vypracování je k

10. 9. 2011.

V úvodu si diplomant vytkl za cíl analyzovat regulaci jak z hlediska institucionálního a

právního pohledu, tak z pohledu samoregulace. Popisuje právní postavení a fungování

českého kapitálového trhu a podnikání na něm, dále analyzuje českou a evropskou úpravu

regulovaných trhu s investičními nástroji, především v důsledku transpozice směrnice

MiFID. Čtvrtá kapitola se věnuje doposud opomíjenému problému teoretického uchopení

„ekonomie regulace“. V závěru autor shrnuje problémové okruhy, na které se v práci

zaměřil, včetně prezentování vlastního názoru na další vývoj českého kapitálového trhu.

Těžiště práce je v kapitole druhé a třetí, částečně i čtvrté.

Ačkoli by se výše naformulovaný cíl diplomové práce mohl zdát ambiciózní, je nutno

zdůraznit, že v rámci rozsahu diplomové práce byl splněn.

Diplomant si zvolil interdisciplinární institucionální metodu zkoumání a popisu

zadaného tématu z hlediska ekonomického a právního, což lze jen schválit. Kombinuje

deskriptivní metodu v první a čtvrté a částečně třetí kapitole s použitým analýzy a syntézy

ve druhé a třetí kapitole. Autor správně vystihuje podstatné souvislosti a v práci je vidět, že

se problematice dlouhodobě věnuje.
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Více jak 100 stran vlastního textu diplomové práce je zpracováno s obvyklým

vědeckým aparátem (odkazy na literaturu a prameny, citace, seznam literatury a pramenů

atd.). Práce je vhodně strukturovaná a funkčně a názorně jsou do textu zařazeny tabulky,

grafy a přehledy. Práce tudíž splňuje i po formální stránce podmínky kladené na tento typ

prací.

Práci doporučuji k ústní obhajobě a hodnotím ji jako velice kvalitní. Diplomant by měl

na tento segment zůstat zaměřený i ve své další vědecké práci, např. rigorózní, popř.

doktorské.

Při ústní obhajobě by diplomant měl shrnout klady a případné zápory změn v regulační

a dohledové instituci nad kapitálovým trhem od 90. let po současnost.

V případě úspěšné obhajoby práce navrhuji ohodnocení výborně.

                          Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

katedra národního hospodářství PF UK Praha

                                                                              oponent diplomové práce

V Praze, 16. září 2011


