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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Zvolené téma operací s cennými papíry a finančními deriváty spadá do dynamicky se vyvíjející 
oblasti práva finančního trhu. Tato oblast obecně nebývá příliš často předmětem zájmu 
diplomantů, přestože se jedná o téma aktuální a zajímavé. Volbu tématu je tak podle mého 
názoru třeba hodnotit veskrze pozitivně, téma otevírá široký prostor pro podnětné analytické 
závěry diplomantky. 

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

 
V rámci diplomové práce zpracované téma lze považovat za náročné. Především oblast 
finančních derivátů je oblastí velmi komplexní, vyžadující pochopení nejen právní, ale  
i ekonomické podstaty těchto strukturovaných nástrojů. Téma je oborově průřezové, pro jeho 
zpracování jsou v první řadě nezbytné znalosti práva finančního trhu, a to jak českého, tak též 
evropského, stejně jako znalosti z oblasti práva obchodního a občanského. 
Při zpracování práce na dané téma je možno vycházet z dostatečného počtu pramenů právního 
i ekonomického zaměření, včetně zahraniční literatury a elektronických zdrojů. 
Diplomová práce je zpracována převážně za použití deskriptivní metody, metoda analyticko-
syntetická je v práci použita spíše v menší míře. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce se systematicky člení na úvod, celkem 3 stěžejní kapitoly a závěr. Jednotlivé kapitoly jsou 
pro přehlednost dále rozčleněny na dílčí podkapitoly, pozitivně hodnotím vyrovnanost 
jednotlivých kapitol co do jejich rozsahu. Kladné zhodnocení zaslouží též celková přehlednost 
práce. Určitou výtku mám k možná až příliš stručnému úvodu práce. Z formálního hlediska 
nemám k práci žádné podstatné připomínky. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Práci hodnotím jako zdařilé vymezení základních otázek tématu. Po obsahové stránce je 
převážná část práce věnována pozitivně právnímu zakotvení jednotlivých druhů cenných papírů 
a finančních derivátů. Problematika operací s takto vymezenými aktivy ustupuje do pozadí, což 
ne zcela koresponduje s názvem práce „Právní problematika operací s cennými papíry a 
finančními deriváty“, podle kterého by bylo možné hledat těžiště předkládané diplomové práce 
právě v analýze těchto transakcí. 
V práci se projevuje určitá vyšší míra popisnosti, která však, s ohledem na zvolené téma, neubírá 
práci nijak výrazně na kvalitě. Přesto bych ocenil více autorčiných původních analytických závěrů. 
Výraznější věcné ani formální nedostatky se v práci neobjevují, práce tak dle mého názoru 
splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Deklarovaným cílem práce je analýza platné právní 
úpravy cenných papírů a finančních derivátů. Konstatuji, 
že cíl práce byl splněn. 
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Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Diplomantka zpracovává toto méně frekventované téma 
samostatně, vhodně zvolenými metodami. Na škodu 
práce by nebylo častější použití analytické metody na 
úkor metody deskriptivní. Systém Theses.cz vykázal 
nulovou shodu práce s jinými dokumenty. 

Logická stavba práce Práce je logicky vystavěna a vhodně členěna. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Při zpracování práce vycházela diplomantka z vhodně 
sestaveného a relativně rozsáhlého okruhu jak české, tak 
též zahraniční literatury a elektronických zdrojů.  
Forma citací je bez připomínek, korektně jsou citovány i 
elektronické zdroje, což nebývá obvyklé ani u dalších 
kategorií kvalifikačních prací.  
Doporučuji sjednotit způsob opakovaných citací téhož 
zdroje na téže stránce, preferoval bych použití slova 
„tamtéž“. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy tématu hodnotím ve vztahu 
ke zvolenému tématu jako velmi dobrou. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Grafická úprava práce je bez připomínek, pozitivně 
hodnotím zařazení diplomantkou zpracovaných grafů, 
které práci zpestřují. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá, 
nepřesnosti či nevhodné formulace se v práci nevyskytují.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) V čem spočívá dle názoru diplomantky rozdíl mezi investičními certifikáty a deriváty? Může 
se jednat o jednu a tutéž kategorii investičních nástrojů? 
 

2) Mohla by diplomantka v rámci obhajoby přiblížit evropskou právní regulaci transakcí s tzv. 
OTC deriváty?  

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou až 

výbornou. 

 
V Praze dne 9. září 2014 
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