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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
         Diplomantka si za své téma diplomové práce zvolila problematiku z teoretického i 
právního hlediska velmi aktuální. 
         Téma je bezpochyby zajímavé již z toho důvodu, že v poslední době v této formě 
nebyla jako kvalifikační práce předložena. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a   

 použité metody 
 
         Dané téma je jak ekonomicky tak právně dosti obtížné ke zpracování, protože vyžaduje 
celou řadu netypické literatury, jako jsou např. pracovní dokumenty Evropské komice, zprávy 
Evropského parlamentu a podobně.  
Metoda práce je vyhovující, diplomantka postupuje od obecného a historického až po 
specifika regulace alternativních investičních fondů. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
         Práce je členěna na úvod spíše historické povahy a dále na pojednání o vlastní 
regulaci fondů. Autorka dále hodnotí výkon činnosti při správě fondů, přeshraniční 
obhospodařování a nabízení investic do fondů. 
Dle mého názoru jsou pak zvláště zajímavé oddíly zabývající se přípustnými právními 
formami alternativních fondů, respektive problémy regulace a návrhy jejich řešení.  
Je možno konstatovat, že práce vyhovuje jak po stránce formální, tak i obsahové.  
 
 
4. Vyjád ření k práci 
          Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou, která mnohdy přesahuje i úroveň 
běžných diplomových prací.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Jsem toho názoru, že tento úkol byl naplněn. 

Diplomantka využila všech dostupných odborných 
informací, ale zřejmě i svých vlastních zkušeností.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Práce byla zkontrolována systémem Theses, se 
shodou pod 5 %. 

Logická stavba práce Diplomová práce se skládá z uvedených částí a je 
vhodně členěná.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala z domácí i zahraniční 
odbornou literaturou, včetně literatury ekonomické. 
Využity byly i další prameny. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantka přistoupila ke zvolenému tématu 
zodpovědně.  

Úprava práce (text, grafy, Úpravu hodnotím velmi dobře. 



tabulky) 
Jazyková a stylistická úroveň Po stránce jazykové je diplomová práce na dobré 

úrovni. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
         Při ústní obhajobě by se měla diplomantka zaměřit na problematiku dalšího rozvoje 
právní regulace alternativních investičních fondů. 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Navržený klasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 
 
 
V Praze dne 11.1.2016     
 

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.  
 vedoucí diplomové práce 


