
 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

Katedra národního hospodářství 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Vlastimil KREYSA 

Téma práce: Suverénní fondy (SWFs) a jejich regulace  

Rozsah práce: 79 stran 

Datum vypracování práce: červenec 2011 

Datum odevzdání práce: 14. červenec 2011 

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Aleš Borkovec 

 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti tzv. „suverénních 

fondů“ (sovereign wealth funds). Zvolené téma je aktuální a obzvláště pak bylo aktuální v době, kdy si 

diplomant předmětné téma vybíral. Téma suverénních fondů patří mezi témata méně frekventovaná 

v českém vědeckém výzkumu a proto je v českém jazyce k tomuto tématu velmi málo zdrojů (jak 

koneckonců poznamenává i sám diplomant na straně 60), což zvýšilo náročnost zpracování tohoto 

tématu pro diplomanta. 

Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, z obsahu, úvodu, dvou 

meritorních kapitol (které jsou dále členěny na podkapitoly a pod-podkapitoly), závěru, seznamu 

zkratek, seznamu použité literatury, přílohy, z abstraktu (v češtině a v angličtině) a z listu s českými a 

anglickými klíčovými slovy. Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků).  

Obsahově zahrnuje diplomová práce zejména vymezení pojmu „suverénní fond“, právní povahu 

suverénních fondů, roli (význam) suverénních fondů na finančních trzích a možnosti regulace 

suverénních fondů. 

Diplomová práce je psána srozumitelným jazykem, výklad problematiky je systematický, řazení 

kapitol má svoji vnitřní logiku. Citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů je v odpovídající míře 

a je dostatečně přesné. 

Diplomant při zpracovávání své práce tuto svoji práci systematicky konzultoval s vedoucím 

diplomové práce a připomínky vedoucího zapracovával (úspěšně) do své práce. Vzhledem k tomu, 

nemůže nyní vedoucí diplomové práce jinak, než konstatovat, že k předložené diplomové práci nemá 

zásadnějších připomínek. 

Z připomínek sekundárního charakteru lze uvést například použití slova „subjekty“ pro 

suverénní fondy (viz s. 5 věta druhá), když diplomant dále ve své práci v kapitole 2.1.2 (správně) 

uvádí, že ne všechny suverénní fondy mají právní subjektivitu – jinde v textu pak diplomant označuje 

suverénní fondy jako entity (viz např. s. 5 věta první), což lze považovat za vhodné označení. V práci 

mohlo být také zahrnuto upozornění, že pojem „vlastnictví“ je používán spíše v obecném či 

ekonomickém smyslu, nikoli striktně v právnickém pojetí (viz např. „suverénní fondy jsou státem 

vlastněné“ na straně 10). Diplomant mohl také třeba krátce okomentovat vhodnost v současnosti 

používaného českého překladu anglického termínu sovereign wealth funds. 

Pro odbornou diskusi při obhajobě navrhuji diplomantovi zmínit některou z investic některého 

suverénního fondu, která si vyžádala nějakou (regulační) reakci – jako bylo například ukončení 

investice kuvajtského suverénního fondu Kuwait Investment Authority / Kuwait Investment Office 

z roku 1987 v tehdejší britské společnosti British Petroleum (dnes BP). 

Celkově lze konstatovat, že z formálního i obsahového hlediska předložená diplomová práce 

splňuje požadavky na ni kladené, a proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a po 

celkovém zvážení ji navrhuji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze dne 19. srpna 2011 

 

Mgr. Ing. Aleš Borkovec 

vedoucí diplomové práce 


