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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku z oblasti práva finančního 
trhu, konkrétně téma ochrany investorů na finančních trzích. Jedná se o téma spíše méně často 
zpracovávané a zároveň vysoce aktuální, a to zejména jak s ohledem na nedostatečnou 
tuzemskou právní úpravu této oblasti, tak nedávná sankční rozhodnutí České národní banky. 
Volbu tématu proto hodnotím velmi pozitivně. 

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

 
Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu jsou potřebné nejen znalosti tuzemského finančního 
práva, ale také znalosti příslušné oblasti práva Evropské unie a ideálně též znalosti 
ekonomických souvislostí, téma je tedy možno hodnotit jako průřezové.  
Dostupnost zdrojů k danému tématu, jak listinných, tak elektronických, je poměrně dobrá, je 
možno vycházet z relativně širokého okruhu tuzemské i zahraniční literatury.  
Ačkoli diplomantka v rámci práce nezmiňuje výslovně vědecké metody, prostřednictvím 
kterých hodlá pracovat, pracuje téměř výlučně metodou deskriptivní, v omezené míře je 
zastoupena metoda analytická.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě stručného úvodu a přiměřeně dimenzovaného 
závěru, které diplomantka nečísluje, celkem 6 kapitol, které se dále vnitřně člení na dílčí 
podkapitoly. Z hlediska obligatorních formálních náležitostí v práci absentuje resumé v českém 
jazyce. Členění práce na kapitoly považuji za vhodně zvolené, s výjimkou kapitoly číslo 5, která 
je neproporcionálně krátká a která by mohla být sloučena s kapitolou číslo 6. 
Připomínku mám ke způsobu průběžného číslování stran práce, není vhodné, aby jako první 
stránka práce byla číslována až stránka, kde začíná úvod. Pro číslování stran je vhodné zvolit 
formát shodný s formátem vlastního textu práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na aktuální a náročné téma, což hodnotím 
pozitivně.  
Z věcného hlediska mám však k práci několik připomínek. Za nejvýznamnější věcný nedostatek 
považuji práci diplomantky s v době odevzdání diplomové práce již více než půl roku neúčinnou 
právní úpravou zákona o kolektivním investování (nahrazen zákonem o investičních 
společnostech a investičních fondech) v kapitole 6.2.3, dále pouze částečnou reflexi tzv. 
důchodové reformy v textu práce a věcné nedostatky u vymezení institutu investičního 
zprostředkovatele v kapitole 6.2.2 práce. Tyto nedostatky vyvolávají otázku, zda diplomantka 
vycházela při zpracování diplomové práce výhradně z účinné právní úpravy. 
Výhrady mám dále k vymezení stěžejních pojmů „investor“ a „klient“ v kapitole č. 1, kdy 
diplomantkou předkládaná kategorizace, stejně jako charakteristika těchto pojmů, ne vždy 
respektuje pozitivně-právní realitu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších právních 
předpisů.  
Uvedené věcné nedostatky mají negativní dopad na jinak vyhovující pojetí práce. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka v úvodu vymezuje obecně cíl práce. Za cíl 
práce je zřejmě možné považovat charakteristiku právní 
regulace předmětné oblasti a 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 vlastních 
podnětných závěrů. Diplomantka však, bohužel, tento 
potenciál dostatečně nevyužila, práce je spíše popisná. 
Protokol o vyhodnocení podobnosti obsahuje celkem 51 
záznamů, ve většině se jedná o internetové zdroje, které 
jsou v práci řádně citovány. Problematickou se jeví 
kapitola č. 2 práce, kde byly doslovně přejaty pasáže 
závěrečné práce jiného autora, obhájené v minulosti na 
VŠE, aniž by byly diplomantkou řádně citovány. 

Logická stavba práce Práce je logicky vystavěna a členěna, s připomínkou ke 
kapitole č. 5 práce (viz bod 3. výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracuje s širokým okruhem tuzemských i 
zahraničních zdrojů, listinných i elektronických. Tuto 
skutečnost hodnotím pozitivně.  
Výtku mám k formě citací, která neodpovídá 
požadavkům citační normy. Nejednotný a nevhodný je 
především způsob citací elektronických zdrojů (viz např. 
seznam literatury, poznámka pod čarou č. 25, 33, 38, 
atd.). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

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

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je graficky přehledně zpracována, obsahuje též 
jeden graf na straně č. 4 práce. Začátek jednotlivých 
kapitol by měl být umístěn vždy na nové stránce. 

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 vyložit současný pozitivně-právní obsah pojmu „makléř“, který 
používá v souvislosti s činností obchodníka s cennými papíry (strana 45 práce)? 
 

2) Mohla by diplomantka v obecné rovině přiblížit zákonné požadavky na odbornost osob 
poskytujících investiční služby?  

 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako dobrou. 

 
V Praze dne 12. 5. 2014 
 

_________________________ 
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

vedoucí diplomové práce 


