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PoSUDEK oPoNENTA DlPLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

Dip|omantka sijako téma své dip|omové práce vybra|a prob|ematiku bankovního práva
se zaměřením na investiční bankovnictví a investiční bankovní obchody, obecně tedy
problematiku bankovního systému'
Ač jsou to témata, která jsou bádána po d|ouhou řadu |et, nebot' se jedná o tradiční
oblasti finančního, bankovního práva, i přes to mohu výběr takovéhoto tématu
dip|omové práce označit za vhodný. I tato ob|ast totiŽ doznává permanentních změn.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody

Toto téma předpokládá zna|osti nejen finančního práva, ale také práva Evropské unie a
přínosné jsou i ékonomické zna|osti.
o tomto tématu je v České repub|ice i v zahraničí pub|ikován dostatek monografií,
odborných č|ánků atp. Vstupní údaje jsou tedy vce|ku |ehce dosaŽite|né.
Dip|omantka v úvodu uvádí, Že hod|á ke zpracování své práce vyuŽít zejména vědecké
metody ana|ýzy.

Formá|ní a systematické členění práce

V|astní práce převyšuje svým rozsahem poŽadavky k|adené na dip|omové práce, kdyŽ
má 87 stran v|astního textu. Vzh|edem k tomu, Že se některé části zabývají otázkami
ne přímo souvisejícími s investičním bankovnictvím, domnívám se, Že by by|o moŽno
ce|ou práci zkrátit vypuštěním těchto částí (např. kap. 3 se spíše zabývá obecnou
regu|ací bankovnictví, než nějakými výjimkami vztahujícími se k investičnímu
bankovnictví).
Vnitřní členění práce je vce|ku rozsáh|é, kdyŽ má práce mimo Úvodu a závěru (které
dip|omantka nečís|uje) osm h|avních kapito|, které se nás|edně členído podkapito|.
Názvy kapitoljsou: 1) Banka; 2) |nvestiční bankovní obchody; 3) Regu|ace investičních
bankovních obchodů; 4) Emisní obchody; 5) obchodování s cennými papíry na cizí
účet; 6) Depotníobchody; 7) Správa majetku a 8) |nvestiční poradenství'
Jak píší i výše, zejména u kapito| 2 a 3 by by|o moŽné, aby se ve stejné podobě, přes
jejich název zdůrazňující investiční bankovnictví, vztahovaly ke komerčnímu
bankovnictví.
Jako nedostatečný svým rozsahem a obsahem hodnotím závěr práce, neboť má |ehce
přes 2 stránky textu, coŽ je u práce o rozsahu 87 stran ve|mi nedostatečné. Jednot|ivé
kapito|y jsou svým rozsahem také ve|mi nerovnané, 1, 5, 6, 7 a 8 jsou ve|mi krátké,
ostatní naopak ve|mi rozsáhlé. Tato negativa tedy poznamenávají strukturu ce|é práce.
Práce je dop|něna českým a ang|ickým resumé a seznamem k|íčových s|ov,
seznamem pouŽitých zkratek a seznamem pouŽité |iteratury a ostatních druhů zdrojů
informací.

Vyjádření k práci

Z obsahového h|ediska je práce velmi dobrá. V uváděných informacích jsem nena|ez|
podstatnější obsahové nedostatky. Jak jiŽ výše píši, prob|émem práce je, Že se
diplomantka na téma zaměřuje dosti zeširoka, mě|a se zaměřit více na samotné



investiční obchody, jak zní název práce. Takto více méně práce
mě|a při názvu obsahující pojem ,,univerzá|ní bankovnictví...
Ce|kové hodnocení této práce tak ov|ivňuje zejména její široké
provedené ana|ýzy, vyšší popisnost a ne zce|a vhodná struktura.

Kritéria hodnocení práce

obsahuje vše, co by

pojetí, niŽší h|oubka

Sp|něnícíle práce Cí|e práce si diplomantka v úvodu vymezuje a
vce|ku jich dosahuje - pokud odh|édnu od poněkud
širšího zpracování vzh|edem k původnímu tématu
oráce.

Samostatnost při zpracování
tématu

Toto téma není jako absolventská práce
zpracováváno pří|iš často, nicméně prameny
informací jsou snadno dostupné, dip|omantka navíc
k zpracování tématu nepřistupuie niiak orioinálně.

Logická stavba práce Připomínky ke struktuře práce podrobněji uvádím
v části 3 posudku.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Diplomantka vyuŽila při zpracování práce řadu
zdrojů, a to některé i zahraniční. Zahraniční
|iteratura k této ob|asti je vce|ku lehce dostupná,
navíc oddě|ené investiční bankovnictví je zejména
doménou anglosaského světa, proto by
dip|omantka mě|a více čerpat právě z takovéto
|iteratury. Drobné připomínky k formě citací,
zejména u některých internetových zdrojů není
uváděn den citace zdroie.

HIoubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

Pod|e mého názoru by se dip|omantka mě|a více
zaměřit na investiční bankovnictví, neŽ popisovat
obecné otázkv bankovnictví.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Text na stránkách je koncentrován v jejich středu,
jsou zde velmi široké okraje. Graficky nepěkně
působí, Že dip|omantka nezačíná nové kapito|y na
nových stránkách.

Jazvková a stv|istická Úroveň Jazvková a stv|istická úroveň ie bez ořioomínek.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

1) PovaŽova|a by dip|omantka za vhodné, aby v České repub|ice by|o oddě|eno investiční a
komerční bankovnictví? Jaké jsou podle jejího názoru největší výhody a nevýhody
takového uspořádání?

2) Jaké jsou doporučení dip|omantky z h|ediska úprav stávající právní úpravy investičního
bankovnictví- návrhy de |ege ferenda?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

NavĚenÝ klasifikační stuoeň Práci navrhuii hodnotit stupněm veIm| dobře.

Kohajda, Ph.D.
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