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Věc: posouzení diplomové práce oponentem diplomové práce 

 

 

Diplomant:      Vlastimil Kreysa  

Název diplomové práce:    Suverénní fondy (SWFs) a jejich regulace 

Rozsah diplomové práce:  57 stran psaného textu 

Datum odevzdání práce:  4. července 2011 

 

 

 Cílem diplomové práce bylo podle autora podat „ … ucelený výklad o problematice 

spojené se současnou rolí a působením suverénních fondů (pozn.: dále také jen „SWFs“) 

na finančních trzích a dopadem a riziky jejich ekonomických aktivit na globální 

hospodářství“. Diplomová práce by měla podle diplomanta „sloužit jako příspěvek do 

odborné diskuze o právně-ekonomických aspektech fungování suverénních fondů, a to 

zejména prostřednictvím snahy o analýzu finančních, ekonomických a právních otázek 

charakteru nejvýznamnějších soudobých suverénních fondů a jejich investičních 

strategií“. 

 

Ačkoli se dá říci, že diplomant tento cíl splnil, neboť popsal a zhodnotil aktuální 

regulativní rámec i stav suverénních fondů na finančních trzích a provedl příslušnou 

analýzu vytčenou v úvodu, přeci jenom bych se zdráhal nazvat tuto práci uceleným 

výkladem, neboť autorem zkoumaná problematika se dá jen velmi obtížně shrnout na tak 

malém prostoru, jaký poskytují možnosti diplomové práce. V rámci povahy diplomové 

práce byl ale cíl popsat SWFs nepochybně splněn.  

 

K práci diplomanta lze uvést, že zkoumaná problematika SWFs není ani z právního 

ani z ekonomického pohledu v literatuře relativně častým tématem. Z tohoto pohledu 

bylo zpracování diplomové práce náročné. 

 

K obsahu lze uvést, že práce nejprve popisným způsobem uvádí čtenáře do 

problematiky SWFs, když vymezuje pojem „suverénní fond“ a jejich roli v ekonomice. 

Dále je pak diplomová práce věnována popisu právní povahy SWFs a jejich regulativního 

rámce.  
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Lze konstatovat, že zvolené téma diplomové práce je poměrně náročné na 

teoretické znalosti, protože vyžaduje jak znalosti právní úpravy institutů, tak samozřejmě 

i znalost ekonomické podstaty zkoumaného fenoménu.  

 

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci, 

abstrakci, indukci, syntézu i analýzu. Z hlediska koncepce textu má diplomová práce 

požadovanou strukturu a úroveň.  

 

Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled zkoumané 

problematiky. Svým rozsahem – 57 stran psaného textu - práce splňuje požadavky na 

minimální rozsah diplomové práce.  

 

 Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na požadované úrovni, stejně jako 

stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Autor využil dostatečně i dostupnou česky 

psanou, hlavně však cizojazyčnou literaturu.  

 

Otázka k zodpovězení:   

 

Na straně 18 práce autor uvádí, že SWFs´ tvoří „…. rozmanitou množinu právních 

subjektů, kterou lze na jedné straně ohraničit státem vlastněnými podniky a na straně 

druhé centrálními bankami.“ Při obhajobě by bylo vhodné tuto množinu blíže specifikovat. 

 

 

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, i po stránce obsahové, 

doporučuji práci k obhajobě. Po zodpovězení doplňující otázky práci doporučuji hodnotit 

jako výbornou. 

 

  

V Praze dne 22. srpna 2011  

                                                          

                           ……………………………………… 

                    JUDr. Ing. Zdeněk Hraba 

 


