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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku dohledu  
nad finančním trhem, což vzhledem k probíhající celosvětové finanční krizi  
a činnostem, které orgán dohledu vykonává, je téma velmi aktuální. zaměřila se přitom 
na srovnání situace v České republice a na Slovensku. Lze proto konstatovat, že volba 
tématu byla vhodná a přínosná. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování  

a použité metody 
 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou nutné znalosti českého a slovenského 
finančního práva. Vzhledem k relativní modernosti a aktuálnosti tématu je  
pro vypracování diplomové práce na toto téma dostupný dostatek odborné literatury, 
české i zahraniční. Diplomantka si v úvodu své práce vymezila i základní postup 
zpracování své práce, tedy analýzu a následnou komparaci. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Jedná se o vcelku rozsáhlou diplomovou práci, čemuž odpovídá i její vnitřní členění. 
Mimo úvodu a závěru nalezneme v práci 7 kapitol: 1) Obecně o dohledu a regulaci 
finančního trhu; 2) Subjekty vykonávající dohled nad finančním trhem; 3) Právní úprava 
dohledu nad finančním trhem do roku 2006; 4) Proces integrace dohledu nad 
finančním trhem; 5) Aktuální právní úprava dohledu nad finančním trhem v České 
republice; 6) Aktuální právní úprava dohledu nad finančním trhem na Slovensku;  
a 7) Srovnání právních úprav v oblasti dohledu a možnosti jejich budoucího vývoje.. 
Tuto strukturu považuji za vhodnou. Diplomantka nejprve vymezuje teoretické otázky 
spojené s dohledem nad finančním trhem a jeho organizační strukturou, následně 
analyzuje faktickou i legislativní situaci v obou zemích, následně pak tyto poznatky 
srovnává a v závěru shrnuje jak komparační závěry, tak i své názory na význam 
uspořádání dohledu nad finančním trhem. 
Práce je doplněna mnoha tabulkami, grafy a diagramy.  
Práci doplňuje seznam použité literatury a ostatních zdrojů, dále pak anglické a české 
resumé a seznamy klíčových slov. Součástí práce jsou také 4 přílohy. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Jedná se o velmi rozsáhlou diplomovou práci. Je přitom z této práce cítit, že 
diplomantka chtěla uvést maximální rozsah informací k danému tématu. Jako vedoucí 
diplomové práce musím konstatovat, že jsem diplomantku částečně musel omezovat 
v rozsahu práce.  
Diplomatka použila při zpracování své práce také řadu literárních i ostatních zdrojů 
informací. 
Z obsahového hlediska nemám podstatnějších připomínek, nechávám proto v této 
oblasti místo pro připomínky oponenta. I z formálního hlediska práci považuji za velmi 
dobře zpracovanou. Snad jen musím poznamenat, že v citacích webových zdrojů mají 
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být uvedeny dny, kdy tyto zdroje byly použity, nikoliv den uzavření práce, ač 
nepochybuji, že diplomantka i k tomuto dni kontrolovala funkčnost těchto odkazů 
Celkově na mne ale tato diplomová práce působí výborným dojmem. V práci se 
nacházející drobné nedostatky jsou vzhledem k ostatním kvalitám práce nevýznamné. 
Také formální zpracování, včetně tabulek a grafů, jazyková čistota a stylistika přispívají 
k velmi kladnému dojmu z práce.    
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce jsou vymezeny a považuji je za splněné. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Téma diplomové práce je vzhledem ke své 
podstatné komparativní části zajímavé a takto 
nebývá často zpracovávané. 

Logická stavba práce Vnitřní strukturu práce hodnotím jako odpovídající 
tématu. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracuje s  dostatečným počtem 
literárních zdrojů, českých i zahraničních. Forma 
citací splňuje požadavky. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýzu považuji za dostatečnou, stejně jako na ni 
navazující komparaci. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je pečlivá, práce obsahuje mnoho 
tabulek, grafů a diagramů. 

Jazyková a stylistická úroveň Úroveň písemného projevu je na velmi dobré 
úrovni, bez pravopisných chyb či jiných nedostatků. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Jak diplomantka hodnotí fakt, že v ČR i na Slovensku vykonává dohled nad finančním 

trhem centrální banka? Je toto uspořádání vhodné? 
 
2)  Jak diplomantka hodnotí aktuální rozšiřování působnosti evropských orgánů v oblasti 

dohledu nad finančním trhem?  
 
3) Jaké návrhy na budoucí změny české právní úpravy dohledu nad finančním trhem 

diplomantka na základě své komparace předkládá ke zvážení? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Navrhuji práci hodnotit stupněm výborn ě. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 14.1.2011                              JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


