
1 .

2.

PoSUDEK oPoNENTA DIPLoMoVÉ PRÁcE

Aktuá |nost (novost) tématu

Dip|omantkou zvo|ené téma |ze vzhIedem k pokračujícím transpozicím evropských předpísů do
českého právního řádu a vzh|edem k nedávnému vývoji na finančních trzích považovat za téma
aktuá|ní.

Náročnost tématu na teoretické zna|osti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Ana|ýza právních otázek investičního bankovnictví vyžaduje osvojení si nejen stávající české a
evropské právní úpravy, aIe také seznámení se se zák|ady a vývojovými trendy investičního
bankovnictví v České repub|ice a zahraničí z poh|edu finanční vědy, Vstupních údajů pro
zpracování tématu se nabízí dostatek, vedIe české a cizojazyčné |iteratury autorka čerpa|a také
z veřejně dostupných materiá|ů bank a z internetových zdrojů. Zvo|ené téma vybízí k provedení
kritických a hodnotících soudů.

Formální a systematické č|enění práce

Zformá|ního hlediska se dip|omová práce sk|ádá z čestného proh|ášení, poděkování, obsahu,
úvodu, pěti částí, závěru, seznamu zkratek, seznamu použité |iteratury a pramenů, jedné
přílohy, českého a ang|ického shrnutí a k|íčových sIov.

Po nezbytném úvodu následuje část, která se zabývá historickým vývojem bankovnictví
v Evropě a Spojených státech amerických. Druhá část diplomové práce popisuje původ finanční
krize v |etech 2007 a 2008 a regulatorní odpověd,na tuto finanční krizi. Třetí část se zabývá
významem pojmu investiční bankovnictví, a to obecně a d|e českého práva. čtvrtá část se
zabývá regu|ací a dohIedem nad invest ičním bankovnictvím vČeské repub|ice. Pátá část pak
stručně ana|yzuje jednot| ivé obchody prováděné invest ičními bankami z h|ediska o|atného
českého práva.

Vyjádření k práci

Autorka se chopi|a obtížné prob|ematiky tvůrčím způsobem. V první část i  autorka popisuje
historický v'ývoj investičního bankovnictvía vznik a průběh finanční krize z |et 2oO7 a 2008, jejíž
původ autorka spatřuje také Voblast i  f inančního bankovnictví. Ve vztahu kprvní část i  je
autorce možno vytknout, že se namísto popisu faktického vývoje bankovnictví více nezabýva|a
historickým vývojem jednot|ivých právních institutů typický pro investiční bankovnictví.

V nás|edujících částech dip|omové práce se autorka zdaři|e a spíše popisným než ana|ytickým
způsobem zaměřuje na českou regu|aci investičního bankovnictví. V této části se autorka, na
škodu jínak kompIexní práce, zaměřuje na podmínky poskytování sIužeb investičního
bankovnictví především ze strany bank a méně ze strany obchodníků s cennými papíry,
případně ze strany jiných subjektů oprávněných k poskytování investičních s|užeb na území
České repubIiky. Autorka naopak poměrně zdaří|e vyzdvihIa zprostředkovateIskou roIi
investičního bankovnictví a aspekty typické pro právní reguIaci takové činnosti.
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Dip|omové práci lez vytknout, že v některých částech není zřejmé, zda jde o závéry samotné

autorky nebo o závěry převzaté z Iiteratury, napřík|ad závěry na straně 41 o míře

,,nekompetentnosti" bank Bear Stearns a Lehman Brothers.

Dip|omová práce obsahuje něko|ik jazykových nepřesností a pojmů, které se běžně nepoužívají,
jako např., ,hypotekární kr ize., , , ,miskaIkuIace,,a,,derivátní trh, ' .  Poněkud prob|ematické jsou

také některé autorčiny závéry, kdy autorka na straně 78 pochybuje o nestrannosti rozhodovánÍ

České národní banky.

Ze samotného textu práce je zřejmé, že se autorka s daným tématem dostatečně seznámila a

práci lze s výše uvedenými výhradami hodnotit jako obsahově přínosnou. Dá|e Ize vyzdvihnout
poměrně rozsáhlou práci se zahraničními prameny.

5. Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|e práce Z hlediska úko|u vytyčeného diplomantkou se
domnívám, že práce tento úko| nap|nila.

Samostatnost při zpracová ní
tématu

Diplomantka přistoupiIa k danému tématu samostatným
zoůsobem'

Logická stavba práce Struktura práce je přehledná a má svoji vnitřní |ogiku.

Práce s Iiteraturou (využití
cizojazyčné literatu ry) včetně
citací

Ku prospěchu dip|omové práce díplomantka hojně

využívá ci zojazyčnou Iite raturu

H|oubka provedené ana|ýzy (ve

vztahu k tématu)
Práce je přínosná, avšak místy s vyšší dávkou popísnosti'

Úprava práce (text, grafy,

tabulky)

Úpravu práce hodnotím jako veImi dobrou.

Jazyková a sty|istická úroveň Z h|ediska sty| ist ické úrovně je dip|omová práce na
dobré úrovni, avšak s tÍm, že dip|omantka v některých
případech používá nesta@

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by se dip|omantka měla zaměřit na tyto otázky:
- Které osoby mohou na území české repub|iky poskytovat služby investičního

bankovnictvÍ vedIe českých bank a obchodníků s cennými papíry?
- Jakým způsobem je v Evropské uni i  upraveno používáni  rat ingu pro regu|atorní úče|y?

Doooručení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuj i  d ip|omovou prác i  k obhajobě.

Navržený k|asifikační stupeň Diplomovou prác i  hodnotímako ve lmi dobrou.

V Praze dne 30. dubna 2014
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