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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Renata Tvarohová 

Téma práce: Investiční bankovnictví 

Rozsah práce: 102 stran vlastního textu práce (+ 21 stran příloh) 

Datum odevzdání práce: 31. března 2014 (elektronická verze 7. dubna 2014) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku z oblasti práva finančního 
trhu, konkrétně charakteristiku investičního bankovnictví a právních otázek s tímto tématem 
spojených. Jedná se o téma nikoli zcela nové, avšak zajímavé a zároveň aktuální, v rámci 
diplomových prací méně často zpracovávané. Volbu tématu proto hodnotím pozitivně. 

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

 
Diplomantkou zvolené téma je tématem průřezovým. Problematika investičního bankovnictví 
má základ v ekonomické teorii a finanční vědě, na nějž pak navazuje více právních odvětví, 
kromě finančního práva, včetně související evropské právní úpravy, také právo správní. Ze 
soukromoprávních odvětví pak na zvolenou oblast dopadá především rekodifikované právo 
občanské. Pro kvalitní 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 literatury.  
Z použitých vědeckých metod převažuje v předložené práci metoda deskriptivní a syntetická, 
v omezenější míře je zastoupena metoda analytická a též metoda komparativní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě obligatorních formálních náležitostí a s ohledem 
na celkový objem práce přiměřeně dimenzovaného úvodu a závěru, celkem 5 věcných kapitol, 
které se dále vnitřně člení na dílčí podkapitoly. Za stěžejní část práce provažuji kapitoly 3, 4 a 5. 
Závěr je do určité míry zopakováním závěrů obsažených v ostatních kapitolách práce. Zvolené 
členění práce na kapitoly považuji ze systematického hlediska za vhodné. K vlastní práci je 
kromě seznamu použitých zkratek přiložena též obsáhlá příloha, kterou diplomantka obhájila 
v rámci fakultního kola VI. ročníku soutěže SVOČ. 
Připomínku mám ke způsobu průběžného číslování stran práce, pro číslování stran je vhodnější 
zvolit formát shodný s formátem vlastního textu práce. Na straně 113 práce je použita jiná 
velikost písma než na ostatních stranách práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zajímavé téma z oblasti práva finančního trhu. 
Věcně lze práci považovat za zdařilou charakteristiku investičního bankovnictví a jeho místa ve 
finančněprávním regulatorním rámci. Práce je velmi objemná a komplexně pojatá, ryze právní 
problematice jsou věnovány cca 3/5 práce. Vzhledem k celkovému rozsahu diplomové práce 
lze vytknout někdy až přílišnou popisnost práce na úkor prezentace původních analytických 
závěrů diplomantky.  
Diplomová práce je prosta výraznějších obsahových nedostatků, lze snad uvést jen opakované 
nevhodné použití pojmu investiční zprostředkovatel (jedná se o pozitivně-právní pojem 
s obsahem normovaným ZPKT) ve smyslu finančního zprostředkovatele a věcnou chybu 
v označení vyhlášky v poznámce pod čarou č. 114. Celkově práce splňuje požadavky kladené na 
daný typ kvalifikačních prací, jedná se o dílo kvalitní, i když v některých kapitolách přeci jen 
poměrně popisné, osvědčující dobrou orientaci diplomantky v předkládaném tématu. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka v úvodu vymezuje cíl práce, za nějž 
označuje především vytvoření základní charakteristiky 
investičního bankovnictví. Lze konstatovat, že tento cíl 
byl splněn. 

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

Zvolené téma se řadí k méně často zpracovávaným a 
poskytuje tak široký prostor pro formulaci původních 
závěrů diplomantky. Tento potenciál byl využit 
v částečné míře, práce je charakterem spíše popisná. 
Protokol o vyhodnocení podobnosti obsahuje celkem 50 
záznamů, z toho nejvyšší podobnost (12 %) vykazuje 
text, který diplomantka obhájila v rámci VI. ročníku 
soutěže SVOČ. Na tuto skutečnost sama diplomantka 
korektně upozorňuje a pravidla soutěže SVOČ takový 
postup umožňují, dokonce předpokládají. U zbývajících 
záznamů se jedná pouze o zákonné výrazy z oblasti 
investičních služeb. Deklarovanou podobnost tedy nelze 
hodnotit negativně. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodná, práce je přehledně 
členěná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Velmi pozitivně hodnotím práci diplomantky s širokým 
okruhem právních i ekonomických, tuzemských i 
zahraničních zdrojů, které jsou korektně citovány. 

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 
několik grafů a tabulek, což zvyšuje pestrost a 
čtenářskou atraktivitu práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je práce je velmi dobrá, 
stylistické či gramatické nepřesnosti se objevují pouze v 
minimální míře.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Mohla by diplomantka přiblížit, jak by podle jejího názoru měl být bankou vykládán 
požadavek na jednání s odbornou péčí při poskytování investičních služeb? 
Existuje podle diplomantky vodítko, které by obsah tohoto neurčitého právního pojmu 
konkretizovalo? 
 

2) Mohla by diplomantka v obecné rovině popsat vzájemný vztah pojmů regulace, dohled, 
dozor a kontrola v souvislosti s činností bank?  

 

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 18. 5. 2014 
 

_________________________ 
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

vedoucí diplomové práce 


