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Diplomant si vybral téma, které je aktuální. Cílem práce je: „poukázať na to, že 

obchodovanie je stále prístupnejšie a jednoduchšie pre investorov a zhodnotiť na základe 

historického vývoja aj súčasného stavu možnosti ako zlepšiť obchodovanie a zvýšiť 

priemerné objemy obchodov, aby kapitálový trh v ČR mohol efektívnejšie plniť svoju úlohu 

spočívajúcu hlavne v alokácii finančných prostriedkov za účelom maximalizácie efektivity 

ich využitia“ 

Zvolené téma klade nároky na znalosti z oblasti ekonomie, úpravy kapitálového trhu a

obchodního a částečně finančního práva. 

Práce je logicky rozdělena do úvodu, do 4 kapitol a závěru, dále seznamu literatury a 

zdrojů a dvou Příloh. V úvodu je vymezen cíl práce a velmi stručně nastíněna struktura práce. 

Dané téma je uchopeno převážně deskriptivně, nad analýzou převažuje popis, a to

finančního a kapitálového trhu, investování a investičních instrumentů a burzy. Autor 

vycházel z materiálů, oficiálních údajů a statistických dat Burzy cenných papíru Praha, a.s., 

mezinárodních smluv a zákonných předpisů a základní učebnicové literatury.

Možnosti diplomantova přínosu práce zůstaly nedotažené. Např. sub. 4.5.3 „Akcie 

v právnom systéme ČR“ šlo zkoumat, zda nová právní úprava akcií oproti předešlé 

zjednodušuje nebo podporuje nakládání a obchodování s akciemi, či nikoli. Analýza poplatků 

za členství, za IPO a poplatků za obchodní pokyny měla být více rozpracovaná, neboť i to je 

jeden z faktorů rozhodování investorů. 



Více jak 60stránková diplomová práce je napsána srozumitelně bez větších jazykových 

chyb a překlepů. Práce splňuje po formální stránce podmínky kladené na tento typ prací, 

výtka formálního rázu je za prvé, že úvod ani závěr se nečíslují, práce ztrácí pak přehlednost, 

kdy první kapitola je označena jako 2 apod. Dále diplomant čerpá z citované literatury 

v celku, tedy je v textu uváděna jako zdroj vždy celá kniha, což není vždy vhodné, pokud se 

jedná např. o definici či užší členění, to by měla být uváděna i strana zdroje. Volba citačního 

aparátu (pořadově očíslovaný seznam literatury a zdrojů je na konci práce a dané číslo zdroje 

je uvedeno i v textu u daného odkazu) není vhodná, což je např. vidět na str. 28 – tři odkazy 

na stejný zdroj, přičemž první je citace definice bez uvedení strany, a u dalšího odkazu pod 

čarou s uvedením strany zdroje není jasné, k jaké části práce se vztahuje. Na str. 37 není ani 

tento diplomantem vybraný způsob citace dodržen. Diplomantovi byla na diplomovém 

semináři doporučena citační norma (v textovém editoru Word automatického) průběžného 

číslování horním indexem a poznámkou pod čarou, což je nejen nejjednodušší, ale i 

nejpřehlednější způsob uvádění zdrojů. 

Práce je jinak zpracována s obvyklým aparátem – je uveden seznam literatury a 

pramenů, v textu jsou vhodně umístěná grafická znázornění a tabulky. 

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn, i když práce je více méně schematicky popisná 

a až v závěru práce jsou některá doporučení na zlepšení obchodování a umístění IPO. 

Diplomovou práci i přes uvedené výtky pokládám za dobře zpracovanou a doporučuji ji 

k ústní obhajobě. Navržené hodnocení velmi dobře až dobře podle výsledku ústní obhajoby.

Při ústní obhajobě by měl diplomant rozvést důvody (příkladmo stručně uváděné 

v závěru práce, ale i další), proč je z hlediska obchodování úspěšnější polská i slovenská 

burza cenných papírů.
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