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Rozsah práce: 55 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 18. června 2014 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku z oblasti práva finančního 
trhu, konkrétně charakteristiku cenných papírů, finančních derivátů a transakcí s nimi. Jedná se 
o téma náročné, aktuální a zajímavé, v rámci diplomových prací méně často zpracovávané. 
Volbu tématu proto hodnotím velmi pozitivně. 

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

 
Diplomantkou zvolené téma je v rámci oboru právo tématem do značné míry průřezovým. 
Problematika finančních derivátů a cenných papírů má svůj odraz jak v právu finančním, včetně 
související evropské právní úpravy, tak též v právu obchodním a rekodifikovném právu 
občanském. Pro odpovědné zpracování tématu jsou nutné nejen znalosti z výše uvedených 
právních odvětví, ale též ekonomický přehled. Dostupnost zdrojů k danému tématu je dobrá, je 
možno vycházet z relativně širokého okruhu tuzemské i zahraniční odborné literatury.  
Z použitých vědeckých metod dominuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, 
v omezenější míře je zastoupena metoda analytická a komparativní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě obligatorních formálních náležitostí, stručného 
úvodu a přiměřeně dimenzovaného závěru, celkem 3 věcné kapitoly, které se dále vnitřně člení 
na dílčí podkapitoly. Zvolené členění práce považuji ze systematického hlediska za vhodné, 
jednotlivé kapitoly jsou obdobně rozsáhlé a logicky členěné. 
Připomínku mám ke způsobu průběžného číslování stran práce, není vhodné, aby jako první 
stránka práce byla číslována až stránka, kde začíná úvod. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Věcně lze práci považovat za kvalitní charakteristiku nejvýznamnějších druhů cenných papírů a 
finančních derivátů a jejich právní konstrukce. Operacím s těmito nástroji je věnována spíše 
menší část práce, což je v určitém nesouladu s názvem práce. Práci lze vytknout určitou 
popisnost na úkor prezentace původních právních analytických závěrů diplomantky, vzhledem 
k  náročnosti zvoleného tématu a celkové úrovni práce však tato skutečnost není hodnocena 
negativně. 
Diplomová práce je prosta obsahových i výraznějších formálních nedostatků a celkově tak 
splňuje požadavky kladené na daný typ kvalifikačních prací. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka v úvodu vymezuje cíl práce, kterým je 
analýza platné právní úpravy cenných papírů a 
finančních derivátů. Tento cíl diplomantka splnila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 

Zvolené téma se řadí k méně často zpracovávaným, 
Diplomantka k tématu přistoupila samostatně, vhodné 
by bylo v práci uvést více dílčích analytických závěrů. 
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podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

Protokol o vyhodnocení podobnosti neobsahuje žádný 
podobný či shodný dokument. 

Logická stavba práce Logická stavba a členění práce je bez připomínek. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracuje s širokým okruhem tuzemských i 
zahraničních zdrojů, včetně zdrojů elektronických, které 
korektně cituje. Použití zahraničních zdrojů a pečlivou 
citaci elektronických zdrojů hodnotím zvlášť pozitivně. 
Při citacích téhož díla na téže straně práce (např. strana 
49) je vhodné použit nikoli plnou citaci, ale např. 
„tamtéž“ nebo „ibid.“, jak diplomantka ostatně 
v některých případech činí. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku diplomantkou provedené analýzy tématu 
považuji s ohledem na daný typ kvalifikační práce za 
vyhovující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je graficky přehledně zpracována, obsahuje též 
diplomantkou zpracované grafy, které zvyšují 
čtenářskou atraktivitu práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazykově i stylisticky je práce na vysoké úrovni.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Do které kategorie investičních nástrojů ve smyslu ZPKT by bylo z pozitivně-právního 
hlediska vhodné, podle názoru diplomantky, zařadit tzv. ETF (Exchange Traded Funds)? 
 

2) Mohla by diplomantka v obecné rovině popsat vzájemný vztah pojmů regulace, dohled, 
dozor a kontrola v souvislosti s činností České národní banky ve zkoumané oblasti?  

 

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 20. 7. 2014 
 

_________________________ 
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

vedoucí diplomové práce 
 


