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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku bankovního práva 
se zaměřením na rozdíly mezi komerčním a investičním bankovnictvím, obecně tedy 
problematiku bankovního systému. Ač jsou to témata, která jsou bádána po dlouhou 
řadu let, neboť se jedná o tradiční oblasti finančního, bankovního práva, i přes to mohu 
výběr takovéhoto tématu diplomové práce označit za vhodný. I tato oblast totiž 
doznává permanentních změn. 

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

použité metody 
 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva, ale také práva Evropské unie a 
i ekonomické znalosti jsou plusem, které může pomoci k vypracování kvalitní práce.  
O tomto tématu je v České republice i v zahraničí publikováno dostatek monografií, 
odborných článků atp. Vstupní údaje jsou tedy vcelku lehce dosažitelné. Diplomantka 
v úvodu uvádí, že hodlá ke zpracování své práce využít vědeckých metod dedukce, 
komparace, rozboru a analýzy. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce splňuje svým rozsahem požadavky kladené na diplomové práce, když 
má 63 stran vlastního textu. 
Vnitřní členění práce je vcelku rozsáhlé, když má práce mimo úvodu a závěru (které 
diplomantka nečísluje) šest hlavních kapitol, které se následně člení do podkapitol. 
Názvy kapitol jsou: 1) Bankovnictví – pojem, druhy a funkce; 2) Charakteristika 
komerčních a investičních bank z pohledu ekonomie a práva; 3) Modely začlenění 
investičního bankovnictví; 4) Bankovní systém v České republice; 5) Charakter a 
prameny právní úpravy komerčního a investičního bankovnictví v České republice; 6) 
Aktuální problematické otázky. 
Tuto strukturu hodnotím jako vhodně zvolenou. 
Práce je doplněna českým a anglickým resumé a seznamem klíčových slov, 
seznamem použitých zkratek a seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů 
informací. 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
Diplomantka si vybrala poměrně zajímavé téma z bankovnictví, které není často 
rozpracováváno. V souhrnu však vytvořila převážně popisnou práci, jejímž pozitivem 
je, že neobsahuje závažnější obsahové a skutkové nedostatky. Nicméně nepřináší 
nějaký nový či překvapivý pohled na tuto problematiku. 
V kapitole charakterizující bankovnictví mi schází zmínka o jednostupňovém a 
dvojstupňovém bankovnictví, která je i z pohledu rozdělení bankovnictví na komerční a 
investiční podstatná. 
Z formálního hlediska musím poznamenat, že není zvykem, aby v obsahu práce bylo 
uváděno prohlášení, poděkování, obsah, seznam použité literatury atd. Dále by bylo 
daleko přehlednější (a také lépe vypadalo), kdyby diplomantka začátky hlavních kapitol 
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uváděla na nových stránkách (nečiní tak u kapitol 3 a 4). Dále pak u některých citací 
webových zdrojů neuvádí datum citace (např. poznámka 76). 
Osobně nehodnotí dobře zvolený název u kapitoly 5.2., neboť právní předpisy se silou 
zákona jsou prostě zákony a nic jiného. 
Právě s ohledem na celkovou popisnost práce a to, že téma není řešeno ani nijak 
zvlášť originálně, hodnotím i přes absenci faktických chyb tuto diplomovou práci pouze 
stupněm velmi dobře. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíle práce si diplomantka v úvodu vymezuje a 

dosahuje jich.  
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Toto téma není jako absolventská práce 
zpracováváno příliš často, nicméně prameny 
informací jsou snadno dostupné, diplomantka navíc 
k zpracování tématu nepřistupuje nijak originálně. 

Logická stavba práce Vnitřní struktura práce je vhodná. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila při zpracování práce řadu 
zdrojů, a to i zahraničních. Drobné připomínky 
k formě citací uvádím výše. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Analýza je dostatečná, práce dosti popisná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni, 
celkový dojem z  práce zlepšují barevné grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dobrá, avšak se v ní 
nacházejí i drobné nedostatky, např. bych psal 
pražský Městský soud (pozn. 114) s velkým M. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
1)  Proč diplomantka považuje insider trading za investiční praktiku příčící se demokratickým 

principům? 
 
2)  Považuje diplomantka za vhodnější uspořádání bankovních domů univerzální banky, 

nebo banky rozdělené na komerční a investiční? 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm velmi  dob ře. 
 
 
 
V Praze dne 14.1.2012 
 
                 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

_________________________ 
oponent diplomové práce 


