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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Anna Suchá 
Téma práce: Právní otázky komer čního a investi čního bankovnictví  
Rozsah práce: 77 stran (z toho 64 stran vlastního textu) 
Datum odevzdání práce: 5. 12. 2011 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku komerčního a 
investičního bankovnictví a s tím souvisejících právních otázek. Jedná se o 
problematiku zajisté nikoli novou, avšak neustále se vyvíjející a přinášející stále nové 
výzvy a problémy k řešení. Zejména v kontextu současných celoevropských i 
globálních diskusí o změně regulace činnosti bank, jejichž reprezentantem je např. 
nově zaváděný regulatorní komplex Basel III jde o téma nabývající na aktuálnosti.  

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

použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které zasahuje do více právních oborů. 
Problematika komerčního a investičního bankovnictví má bezesporu svůj základ 
v ekonomické a finanční vědě, na který pak navazuje více právních odvětví, vedle 
vlastního práva finančního např. právo správní, právo mezinárodní, soukromoprávní 
disciplíny práva obchodního a občanského a ovšemže v současné epoše rovněž právo 
evropské. Odpovědný přístup ke zpracování zvoleného tématu vyžaduje předběžnou 
obeznámenost s celou řadou právních institutů, faktických skutečností, bankovně 
technických postupů a teoretických ekonomických postulátů, tedy solidní teoretickou 
průpravu i praktický rozhled, které diplomantka v míře dostatečné osvědčuje. 
Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, téměř 
absentuje metoda analytická.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle stručného úvodu a závěru, 
jakož i obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam zkratek, 
seznam použité literatury, přehled klíčových slov a anglickojazyčný i českojazyčný 
abstrakt) – z celkem šesti stěžejních kapitol dále tématicky rozdělených na menší části 
a zabývajících se postupně pojmem, druhy a funkcí bankovnictví, právní a 
ekonomickou charakteristikou investičních a komerčních bank, modely začlenění 
investičního bankovnictví, bankovním systémem v České republice, tuzemskou právní 
úpravou komerčního a investičního bankovnictví a některými aktuálními problémy 
s tématem spojenými. 
 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomantka vcelku úspěšně rozebírá problematiku 
komerčního a investičního bankovnictví a zejména jejich vzájemného vztahu. 
Diplomová práce je zdařilým shrnutím základních faktů a myšlenek mainstreamové 
literatury a platných právních předpisů dotýkajících se zvoleného tématu. Jako dílo, 
které by si mělo klást i určité analytické ambice je práce již výrazně méně úspěšná. 
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Předloženou diplomovou práci lze hodnotit jako v zásadě splňující požadavky kladené 
na tento typ kvalifikačních prací, byť jisté dílčí výhrady lze vznést k nadměrné 
popisnosti práce a přílišné poplatnosti použitým pramenům. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

dostatečnou měrou splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka samostatně a správně identifikovala 
relevantní právní aspekty a problémy, jakož i 
základní prameny dotýkající se zvoleného tématu 
diplomové práce a poměrně úspěšně je 
reprodukuje. Menší samostatnost již projevila při 
formulaci vlastních závěrů. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
přehledně, logicky a ústrojně členěna. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s přiměřeně rozsáhlým a 
vhodně sestaveným okruhem pramenů včetně 
literatury ekonomicko-finančního i právního 
zaměření. Příležitostně využívala i zdroje 
cizojazyčné a zahraniční. Hojně využíila rovněž 
zdroje z internetu. Na použité prameny diplomantka 
řádně odkazuje v přiměřeně rozsáhlém 
poznámkovém aparátu, který je využit rovněž 
k rozvíjení vedlejších myšlenkových linií. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

V předložené diplomové práci podává diplomantka 
zdařilý a čtivý přehled faktů a publikovaných názorů 
o zvoleném tématu. Vlastní autorské analýzy však 
v práci v zásadě absentují. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je příkladná. V textu 
práce je obsaženo několik grafů, tabulek a obrázků, 
které zvyšují sdělnou hodnotu práce.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
nadprůměrně dobrá. Až na několik ojedinělých 
výjimek (vesměs termíny v angličtině, např. na str. 
54 či 62) je předložená práce prosta překlepů a 
gramatických chyb.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

• Mohla by se diplomantka pokusit formulovat své vrhy de lege ferenda na 
zdokonalení úpravy vzájemného vztahu komerčního a investičního bankovnictví 
v České republice?  

 
Doporu čení/nedoporu čení práce  
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 
 
V Praze dne 10. 1. 2011 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy 

PF UK 


