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Předložená diplomová práce (dále jen DP) „Právní a ekonomické aspekty regulace kapitálového trhu“ 

je zpracována na aktuální a odborně náročné téma. Problematika regulace kapitálových trhů je 

v popředí pozornosti zejména po světové finanční a hospodářské krizi v letech 2007 až 2010. Jedná se 

o tématiku značně rozsáhlou, strukturovanou a interdisciplinárního charakteru, jež má globální 

charakter. Meritem regulace finančních trhů v současnosti je hledání „efektivní regulace“ se 

zohledněním reálného stavu tržních selhání i nedokonalosti informací. U kapitálových trhů, zvláště 

s ohledem na tradice, je oprávněné zvažovat užší sepětí formální a neformální regulace, resp. 

samoregulace.

Práce má celkový rozsah 132 str., je logicky členěna na úvod, čtyři kapitoly a závěr. DP obsahuje 

rozsáhlý poznámkový aparát, citace i seznam použitých zdrojů. Po formální stránce je DP zpracována 

pečlivě a odpovídá standardům kladeným na formální zpracování tohoto typu prací.

DP je poměrně rozsáhlá, obsahuje 106 str. vlastního textu, rozsah práce odpovídá komplexitě 

zpracovávaného tématu, které je značně rozsáhlé.

Úvod DP (str. 6 až 9) diplomant zaměřil jak na stručný úvod do problematiky, tak na objasnění cílů 

práce.  Dále se zmiňuje o  tom proč si  dané téma  vybral,  stručně komentuje strukturu DP a 

demonstruje metody, které využil při zpracování tématu.

První kapitola „Finanční trh“ (str. 10 až 13) je orientována na objasnění pojmu finanční trh a na 

klasifikaci finančního trhu podle: doby splatnosti finančních aktiv, věcného zaměření aktiv a prostoru.

Druhá kapitola „Kapitálový trh“ (str. 14 až 35) je komplexním pohledem na problematiku daného trhu. 

Autor DP se věnuje nejenom objasnění pojmu kapitálový trh a členění tohoto trhu z nejrůznějších 

hledisek, ale také předmětu a subjektům kapitálového trhu. Značnou pozornost věnuje i právní úpravě 

kapitálového trhu.

Třetí kapitola „Regulace“ (str. 36 až 95) je meritem celé DP. Diplomant se v uvedené kapitole 

podrobně zabývá komplexním pojetím regulace kapitálových trhů. Autor DP do regulace zahrnuje jak 

právní, tak i mimoprávní regulaci. Značnou pozornost věnuje diplomant oprávněně institucionálním 

aspektům regulace, důležité je i to, že v rámci právní regulace analyzuje i deregulaci. Značná 

pozornost je věnována i mimoprávní regulaci, především etickým hodnotám v rámci hospodářské 

etiky. V souvislosti s mimoprávní regulací se autor DP zabývá i psychologickými aspekty regulace.

Čtvrtá kapitola „Ekonomie a regulace“ (str. 96 až 107) je zaměřena především na „ekonomii regulace“ 

z pohledu institucionální teorie. Zvláštní pozornost diplomant věnuje nové institucionální ekonomii, 

včetně zdrojů NIE. Největší pozornost je věnována institucionální ekonomii S. Voigta. Je škoda, že 

autor nevěnoval větší pozornost a to zejména z pohledu metodologického teorii regulace E. 

Ostromové, zejména ojasnění teoretického potenciálu „ společenské kooperace“ a „sebe-regulace 

kolektivit“ a možnosti uplatnění těchto tvůrčích konceptů v regulaci kapitálových trhů.
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Závěr DP (str. 108 až 112) jednoznačně dokládá schopnost diplomanta dospět k samostatným 

závěrům. Autor DP dospěl k názoru, že v současnosti je důležitá regulace kapitálových trhů, jako 

proces „odstranění nadměrných rizik“, avšak důležité je zvolit správnou „míru“ a „strukturu“ regulace. 

U právní regulace je dle diplomanta nezbytné „zdůraznit kooperativně – konzultační pojetí“. Dále je 

zdůrazněna nezastupitelnost etických hodnot v regulaci: „Etické hodnoty tvoří výchozí podloží, mají 

stabilizační potenciál, nemůžou být nahrazeny právními předpisy ani regulací.“. Klíčový význam na 

finančních trzích má důvěra a věrohodnost.

Předložená DP je zdařilým tvůrčím dílem na velmi dobré úrovni. Práce je přehledná, psaná 

srozumitelným jazykem a má interdisciplinární charakter. Autor využil při zpracování jednak 

deskriptivní metodu, jednak logicko–analytickou metodu. Po věcné i formální stránce odpovídá DP

standardům uplatňovaným na tento typ odborných a vědeckých prací.

ZÁVĚR:

Diplomovou práci pana Mgr. Ladislava  J. A. Maczvaldy zpracovanou na téma „Právní a ekonomické 

aspekty regulace kapitálových trhů“ doporučuji k ústní obhajobě.

Navržené hodnocení: výborně

V průběhu ústní obhajoby žádám diplomanta, aby odpověděl na tyto otázky:

1. Stručně zhodnoťte úroveň právní regulace v ČR, zejména zákona čís. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálových trzích.

2. Jaká jev současnosti úroveň, resp. internalizace, důvěry a odpovědnosti v klíčových institucích 

kapitálových trhů v ČR a ve vyspělých tržních ekonomikách?

V Praze, dne 15. září 2011

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.

Vedoucí diplomové práce




