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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Téma diplomové práce si diplomantka zvolila z oblasti dohledu nad finančnímtrhem.
Jedná se o téma,kteréje zajimavé z pohledu současnéhodění, kdy právě finančním
trhůmje připisovéna značnámíta zavinění za současnouekonomickou tíživousituaci.
Jsme svědky, Že pÍedevším
příslušnéorgány Evropské unie se zabývajímyšlenkou,jak
nejvícekontrolovat azdanit finančnítrhy...

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použitémetody
Diplomantkou zvolenétémaje tématem,kterév minulosti bylo častopředmětem diskusí
odbornéi laické veřejnosti, bylo zpracováno v odborných publikacích, ale s ohledem na
četnostzměn v právní úpravěje toto témastále aktuální.

3.

Formální a systematickéčleněnípráce
Předložená diplomová práce se členína čtyři části, úvodua závěru, seznamu použitých
pramenů a literatury' seznamu zh'ratek,tří příloh a abstraktu v českéma anglickém
jazyce a klíčových slov rovněŽ v českéma anglickém jazyce. Jednotlivé části dále
diplomatka člení.Zak|adpráce|ze spatřovat v částičtvrté,která je nazvaná,,Regulace a
dohled nad finančnímtrhem v Evropské unii. Této části předcházi částprvá s nězvem
,,Pojem a charakteristika dohledu nad finančnímtrhem..' část druhá nazvaná,,Vývoj
dohledu nad finančnímtrhem v Českérepublice.. a část tŤetínazvartá,,Současnáprávni
úpravaregulace a dohledu nad finančnímtrhem v Českérepublice s ohledem na právní
úpravuregulace a dohledu nad finančnímtrhem v Evropské unii* Za částíčtvrtouje pak
závěr práce. Závěr práce je pak věnován současnýmnavrhovaným změnám vřešené
oblasti.

4.

Vyjádření k práci
Diplomantka se seznámila s celým okruhem aktuálních otázek zadaného tématu,
prostudovala odbornou literaturu (domácí a zahranični)a prokázala orientaci v dané
věci. Diplomová práce je význarrtnýmpočinem na daném úseku z toho hlediska, že
podstatná část práce se věnuje, v souladu s názvem diplomové ptáce, dohledu nad
finančnímtrhem.
Samozřejmě se autorka diplomové práce věnuje i vymezení zák|adních pojmů a
institutůsouvisejícíchs tématemdiplomovépráce.

5.

Kritéria hodnocenípráce
Splnění cíle práce

Práce zcela nap|nila úkol, kteý si diplomantka
vytyčila pro Zpracování tématu dané diplomové
práce.
Samostatnost při zpracováni Autorka diplomové práce přistoupila k danému
tématu
tématutvůrčím
a samostatnÝmzoůsobem.
Logická stavba práce
PředloŽená diplomová práce je vhodně, logicky a
přehledně ěleněna.
Práce s literaturou (využití Diplomantka při zptacování diplomové práce
cizojazyčnéliteratury) včetně správně cituje použitou literaturu, včetněodkazůna
citací
internetovézdroje, cennéj sou odkazy na rozhodnutí
sorávníchsoudů.
Hloubka provedené ana|ýzy Diplomantka k dané problematice přistoupila
(ve vztahu k tématu)
poměrně popisným způsobem,ale pro práce tohoto
druhé je možné považovat zptacovéni za ve|mi
dobré.
Uprava práce (text, gtafy, Předloženoudiplomovou práci hodnotímz hlediska
tabulkv)
úpravyiako velmi dobrou.
Jazyková a stylistická uroveň
Iazyková úroveň je velmi dobrá. Po formální
striíncenemám k práci připomínky.
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Doporučuji
diplomovoupráci k obhajobě'
Diplomovou práci hodnotímstupněm výborně.
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