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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Jméno diplomanta: Hana Řeháčková 
Téma práce: Fondy kvalifikovaných investor ů 
Rozsah práce: 71 stran (z toho 52 stran autorského textu) 
Datum odevzdání práce: 5. 12. 2012 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila specifický úsek problematiky 
kolektivního investování. Činnost i právní úprava speciálních fondů kvalifikovaných 
investorů je v České republice stále ještě poměrně nová a legislativa i praxe 
v posledních několika letech hledají optimální polohu pro nastavení vztahů mezi 
dotčenými subjekty. Z tohoto hlediska je předložená diplomová práce nesporně 
přínosem a diplomantka za svou volbu vysoce aktuálního individuálního tématu své 
práce zasluhuje pochvalu.  

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

použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma vyžaduje k odpovědnému zpracování předběžnou 
obeznámenost s celou řadou právních institutů, technických postupů v kolektivním 
investování i faktických skutečností a rovněž solidní teoretickou průpravu, kterou 
diplomantka v dostatečné míře osvědčuje. Nezbytným předpokladem je vzhledem ke 
zvolenému tématu vedle důkladného zvládnutí českých právních předpisů též 
odpovídající znalost právní úpravy příslušných institutů v evropském právu, což vše 
diplomantka prokázala. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda 
deskriptivní a syntetická, zastoupena je rovněž, byť v menší míře, 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 abstrakt v českém i anglickém 
jazyce) – z celkem šesti stěžejních kapitol, podle potřeby dělených na menší úseky, 
zabývajících se postupně pojmem a typologií subjektů kolektivního investování, jejich 
právní úpravou, speciálními fondy kvalifikovaných investorů, dohledem nad nimi, 
alternativními formami kolektivního investování a nově vytvářeným regulačním rámcem 
evropským i českým. 
 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomantka vcelku úspěšně postihuje relevantní 
aspekty zvolené problematiky. Pochvalnou zmínku zasluhuje diplomantčina pozornost 
věnovaná alternativním strukturám kolektivního investování (investičním klubům, 
hedgeovým fondům). Naopak vytknout je možno diplomantce přílišnou popisnost a 
jistou povrchnost a nadměrnou stručnost většiny textu její diplomové práce, která se 
svým rozsahem drží spíše při spodní hranici předepsaného limitu. 
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5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

dostatečnou měrou splňuje. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomantka samostatně a správně identifikovala 
relevantní právní aspekty a problémy, jakož i 
příslušné právní předpisy a další prameny 
dotýkající se jí zvoleného tématu. Zpracování 
předmětné materie diplomantkou vykazuje již 
menší, avšak stále ještě přijatelnou míru 
samostatnosti. Protokol o vyhodnocení podobnosti 
závěrečné práce nevykázal žádnou podobnost 
s jinými texty. 

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

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s poměrně rozsáhlým 
okruhem literatury, mezi níž nechyběly ani zdroje 
cizojazyčné a zahraniční. Pochvalnou zmínku 
zasluhuje diplomantčino hojné využívání aktuálních 
internetových pramenů. Na použité prameny 
diplomantka většinou řádně odkazuje v přiměřeně 
rozsáhlém poznámkovém aparátu své práce 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantka přináší úspěšný souhrn faktů a 
myšlenek tématu se přímo dotýkajících a na 
některých místech předložené práce podává svou 
vlastní analýzu právních problémů z tématu 
vyplývajících, jež sice nepřekvapuje nadměrnou 
hloubkou, avšak vzhledem k typu práce je jí možno 
považovat za uspokojivou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Grafy ani 
tabulky či přílohy nebyly s jednou výjimkou (na str. 
46) využity, což však vzhledem k tématu a způsobu 
jeho zpracování není nikterak na závadu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
dobrá. Práce je téměř prosta stylistických a 
gramatických nedokonalostí a překlepů (výjimku 
tvoří např. str. 46).  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

� K textu na str. 25: 
Diplomantka uvádí, že „[s]kutečnost, že podílový fond ke své činnosti potřebuje 
investiční společnost jako obhospodařovatele jej staví do mírně nevýhodné pozice, 
protože fond sám si pak nemůže určovat, do jakých aktiv bude investovat a ovlivňovat 
tak svou investiční politiku.“ Mohla by se zamyslet nad tím, zda přeci jen neexistuje 
v takové situaci možnost, jak by fond kvalifikovaných investorů. respektive sami 
investoři mohli určovat či ovlivňovat investiční politiku nesamosprávného fondu?  

 
� K textu na str. 40: 

Diplomantka uvádí následující: „[…] sdružení znalých a zkušených investorů, 
vzájemně kooperujících a vyměňujících si informace reprezentuje úspěšný model 
společného investování. Tím spíše, že investiční kluby nepodléhají dohledu ze 
strany státu (ČNB) ani ze strany depozitáře.“ Mohla by vysvětlit, v jakém smyslu je 
model společného investování tím úspěšnější, čím méně podléhá dohledu ze 
strany státu? 
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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 14. 1. 2013 

 
 

JUDr. Petr Kotáb 
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 


