
-

1 .

2.

PosUDEK oPoNENTA D!PLoMovÉ pnÁcr

Aktuálnost (novost) tématu

Dip|omantka si jako téma své práce zvo|i|a právní úpravu speciá|ních fondů kva|ifikovaných
investorů. Zvo|ené téma je bezesporu aktuá|ní, což autorka dok|ádá i zařazením kapito|y
týkajícíse probíhajících |egis|ativních prací na harmonizaci české právní úpravy s právem EU.

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

Ana|ýza otázek týkajících se fondů kva|ifikovaných investorů vyžaduje osvojení si nejen stávající
české a evropské právní úpravy, a|e také seznámeníse s připravovanými |egis|ativními návrhy a
postavením a fungováním fondů kva|ifikovaných investorů na kapitá|ových trzích' Vzh|edem
k tomu, že si dip|omantka vytyči|a za dí|čí cí| práce také srovnání české právní úpravy
svybranými zahraničními úpravami, by|o nutné seznámit se také s jej ich obsahem. Vstupních
údajů pro zpracování tématu se nabíze|o dostatečné množství, a to jak české, tak zahraniční
provenience.

Formální a systematické členění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z čestného proh|ášení, poděkování, obsahu,
úvodu, šesti částí, závěru, seznamu zkratek, seznamu použité |iteratury a zdrojů, klíčových s|ov
a českého a ang|ického resumé.

Po úvodním vymezení cí|e práce se autorka vjejích prvních dvou částech zabývá obecným
uvedením do prob|ematiky ko|ektivního investování a zák|adem české právní úpravy včetně
vymezení subjektů kolektivního investování a zák|adní klasifikace fondů. Ve třetía čtvrté části
práce pak autorka pojednává o právní úpravě speciá|ních fondů kva|ifikovaných investorů
včetně její nedávné |iberaIizace a otázek doh|edu, resp. kontro|y jejich činnosti, a to jak ze
strany české národní banky, tak ze strany depozitáře. V páté části autorka představuje možné
a|ternativy k,,českým,, fondům kva|ifikovaných investorů se zaměřením na tzv. investiční k|uby
a hedge fondy. V šesté části práce se pak zabýuá evropskou regu|acítzv. alternativních fondů a
návrhem nového zákona o investičních spo|ečnostech a investičních fondech.

Vyjádření k práci

Práce je |ogicky uspořádána a vyváženým způsobem pojednává h|avní aspekty právní úpravy
speciá|ních fondů kva|ifikovaných investorů. Za přínosné |ze považovat srovnání stávající české
právní úpravy s obdobnými d|e autorky |iberá|nějšími úpravami zahraničními, pojednání o
probíhajících legis|ativních pracích a odborných diskusích a uvedení v|astních názorů de lege
ferendo.

Na druhou stranu by by|o možné po|emizovat se zpracováním práce, která se vjistých
oh|edech omezuje spíše na obecnou deskripci pojednávané úpravy a neprovádí její h|ubší
kritickou analýzu. To je zjevné napřík|ad v první části práce, kdy autorka při k|asifikaci fondů
ko|ektivního investování odkazuje na ekonomické pub|ikace učebnicového typu namísto
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odkazů na přís|ušnou právní úpravu. Z formá|ního h|ediska pak |ze napřík|ad vytknout, že při
pojednání úpravy hedge fondů autorka ne vždy uvádí, které zahraniční úpravy jí by|y před|ohou
při srovnávání vybraných aspektů reguIace.

Ce|kově je nicméně k dip|omové práci možné uvést, že se dip|omantka s tématem seznámila a
dostatečně se orientuje v dané prob|ematice'

5. Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|e práce Cí|, který si vytyči|a dip|omantka v úvodu práce, by|
spIněn.

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protokolu o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce.,
v svstému Theses.cz

Dip|omantka přistoupi|a k tématu samostatným
způsobem. Protokol o vyhodnocení podobnosti
závěrečné práce v systému Theses.cz nevykázaI
podobnost s jinými texty.

Logická stavba práce Struktura práce je přeh|edná a má svoji |ogiku.
Práce s Iiteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Autorka využívá i cizojazyčné prameny, internetové
zdroje a materiá|y České národní banky.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Jak uvedeno výše, práce ink|inuje k popisnosti, autorka
zkoumanou úpravu pří| iš nepodrobuie kr i t ické ana|ýze.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

K úpravě práce nemám výhrad.

Jazyková a sty|istická úroveň K jazykové a sty|istické úrovni práce nemám zásadních
výhrad.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústníobhajobě by se dip|omantka měla zaměřit na nás|edující:
o uvedení zák|adních rozdílů v regu|aci speciá|ních fondů kva|ifikovaných investorů d|e

českého práva a v regu|aci hedge fondů d|e pojednávaných zahraničních úprav,
. názor, že hedge fondy ,,významnou měrou přispě|y ke ko|apsu finančních trhů a nesou

spo|uvinu za způsobení krize,, (s. a7).

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuii dip|omovou práci k obhaiobě.
NavrženÝ klasifikační stu peň Dip|omovou práci hodnotím jako veImi dobrou.

V Praze dne 14. ledna 2013

JUDr. |ng. Kare| Dřevínek, Ph.D., LL.M.
oponent diplomové práce
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