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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Jedná se o přepracovanou práci diplomantky. Diplomantka si tedy již minule jako téma 
své diplomové práce vybrala problematiku bankovního práva se zaměřením na právní 
úpravu obsaženou a vyvolanou směrnicí MiFID na činnost bank, obecně tedy 
problematiku univerzálního bankovnictví. Stále zejména vzhledem k jeho aktuálnosti 
považuji toto téma za vhodné pro zpracování jaké téma diplomové práce. 

 
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 přínosné jsou i ekonomické znalosti. 
O tomto tématu je v České republice i v zahraničí publikován dostatek monografií, 
odborných článků atp. Vstupní údaje jsou tedy vcelku lehce dosažitelné.  
Diplomantka v úvodu své práce neuvádí, jaké hodlá ke zpracování své práce využít 
vědecké metody, jedná se však zejména o metodu analýzy a deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když 
má 50 stran vlastního textu. Oproti předcházející verzi klesl podíl citovaných částí  
a zvýšil se podíl vlastního textu diplomantky. 
Vnitřní členění práce je vcelku rozsáhlé, když má práce mimo úvodu a závěru (které 
diplomantka čísluje) pět hlavních kapitol, které se následně člení do podkapitol. 
Názvy hlavních kapitol jsou: 2) Banka a bankovní systém; 3) Klíčové aspekty MiFID;  
4) Praktické dopady na činnost; 5) Kritika MiFID; 6) Návrh MiFID II. 
Tato systematika se mi stále nezdá přehlednou, diplomantka setrvala i u původních 
názvů kapitol, které by mohly být lépe zvoleny. 
Diplomantka po rozsahové i obsahové stránce zlepšila jak úvod, tak závěr práce, i když 
k ideálu mají ještě daleko. 
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 

 
Předkládaná verze diplomové práce je lepší, než verze minulá. Diplomantka zejména 
odstranila některá svá minulá formální pochybení. 
Stále však musím trvat na tom, že hloubka provedené analýzy není příliš vysoká,  
a zejména na tom, že by se diplomantka měla více zaměřit na své téma, tedy na to, jak 
činnost univerzálních bank ovlivnila směrnice MiFID. 
Práce ve své podstatě má dvě části. První část je obecná a týká se bankovnictví  
a bank. V této části diplomantka nepřináší nic nového. 
Druhá část se zaměřuje na MiFID a tato část je mnohem lepší. Diplomantka v ní 
popisuje MiFID a jeho vliv na oblast investování. Osobně zde však postrádám větší 
důraz na výše uvedený (a v názvu práce obsažený) vliv MiFIDu na univerzální banky – 
o této problematice v práci není skoro ani zmínka. 
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U diplomantčiny práce stále přetrvávají velké problémy s citacemi. Diplomantka sice 
cituje použitý text, ale forma citací není správná – zejména co se týká citací webových 
zdrojů, chybí datum citace, stejně tak uvedený názvu pramenu, popř. stránky, na které 
se citovaný text v pramenu nachází. 
V práci jsem opět našel i vyšší počet jazykových chyb a překlepů (viz níže). 
Ačkoliv je tedy tato verze předkládané práce podstatně lepší, než verze minulá, stejně 
na ní shledávám nedostatky, které mi brání tuto práci hodnotit výše, než stupněm 
dobře. Nicméně diplomantka může tento můj názor změnit ještě při obhajobě. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce by podle diplomantky a jejího 

prohlášení v úvodu měla být analýza dopadu MiFID 
na drobné investory, práce je však zaměřena spíše 
na popis obecného dopadu MiFID. 

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

Toto téma bývá jako absolventská práce 
zpracováváno vcelku často, prameny informací jsou 
pak snadno dostupné, diplomantka navíc 
k zpracování tématu nepřistupuje nijak originálně. 
Systémem Theses.cz byly nalezeny dokumenty 
(10), který vykazují shodnost s předkládanou prací, 
jedná se zejména o původní diplomovou práci 
diplomantky (shodnost 69 %), texty pracovních 
materiálů různých pracovních a jiných orgánů EU a 
ČNB - poziční dokumenty, důvodové zprávy, 
materiály EU, ČNB atd. (shodnost do 10 %). Tyto 
texty diplomantka, sice s formálními chybami, cituje. 
Domnívám se tedy, že z hlediska shodnosti 
předkládaného textu s texty jinými zde není 
podstatný problém. 

Logická stavba práce Struktura práce je akceptovatelná. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila při zpracování práce několik 
zdrojů, a to některé i zahraniční. Práce se zdroji 
informací se zlepšila. 
Stále však přetrvávají nedostatky v citacích 
internetových zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka analýzy by měla být lepší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce se zlepšila. 

Jazyková a stylistická úroveň Z jazykového hlediska v práci setrvává vyšší počet 
chyb, zejména čárek ve větách. Během obhajoby je 
diplomantce případně rád ukážu, neboť není účelné 
je zde vypisovat. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

1)  Je opravdu podmínkou, že subjekt zamýšlející provozovat banku v ČR musí mít vždy jen 
bankovní licenci vydanou ČNB? (str. 8) 

2) Jaké činnosti diplomantka spatřuje pod pojmem „investiční poradenství“? Jak by tento 
pojem srovnala s pojmem „finanční poradenství“? (str. 19) 

3) Jaká je podle názoru diplomantky odpovědnost investičního poradce za vývoj ceny 
nástroje, který klientovi doporučí k nákupu? (str. 28) 

4) Může postup být „právně v souladu“, pokud popírá principy obsažené ve směrnici a její 
cíle? (str. 30) 
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5) Jak dlouhý má být podle názoru diplomantky „pravidelný interval“, ve kterém má být 
aktualizován klientský profil? (str. 38) 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Tuto diplomovou práci doporu čuji  k obhajobě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Práci navrhuji hodnotit stupněm dob ře. 
 
 
V Praze dne 6.9.2013 
 
 
 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


