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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku kolektivního 
investování, tj. sektor investičních společností a investičních fondů, konkrétněji dílčí 
problematiku představovanou typologií a klasifikací investičních fondů. Sektor 
kolektivního investování doznal v nedávné době významných změn v návaznosti na 
promítnutí směrnice AIFMD do českého práva a přijetí nového zákona č. 240/2013 Sb. 
(dále jen „ZISIF“) a jeho novely č. 336/2014 Sb. Vzhledem k těmto legislativním 
počinům je každé současné zpracování tématu kolektivního investování poměrně nové 
a aktuální. Diplomantovu volbu tématu diplomové práce je proto třeba hodnotit kladně.  
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které zasahuje do několika právních odvětví 
práva soukromého i veřejného, jakož i v neposlední řadě práva evropského, a vyžaduje 
k odpovědnému zpracování předběžnou obeznámenost s celou řadou právních 
institutů, technických postupů na kapitálovém trhu a rovněž solidní teoretickou 
průpravu, kterou diplomant v přijatelné míře osvědčuje. Z použitých metod dominuje 
v předložené práci metoda deskriptivní a komparativní, zastoupeny, byť výrazně 
skromněji, jsou rovněž metoda syntetická a analytická, jakož i metoda indukce a 
dedukce. 
 
 

3. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Obvykle sledované cíle tohoto typu kvalifikačních 

prací předložená diplomová práce přijatelnou mírou 
splňuje stejně tak, jako vlastní cíle diplomantem 
vytýčené. 

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

Diplomant relativně samostatně identifikoval 
relevantní právní i ekonomické aspekty a problémy, 
jakož i potřebné prameny dotýkající se zvoleného 
tématu diplomové práce. S poněkud menší, ale 
přesto uspokojivou mírou samostatnosti vybranou 
tématiku zpracoval. Protokol o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce vykázal podobnost 
s větším počtem (175) jiných dokumentů, přičemž 
míra podobnosti dosahuje maximálně 6 % a u 
naprosté většiny dokumentů identifikovaných jako 
podobné je menší než 5 %. Při bližším zkoumání 
lze konstatovat, že podobnost u většiny, ne-li u 
všech protokolem identifikovaných materiálů je 
dána reprodukcemi textu ZISIF a jeho důvodové 
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zprávy. Uvedenou nevelkou míru podobnosti tedy 
není třeba považovat za závadu předložené 
diplomové práce a lze ji tolerovat. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
logicky a ústrojně členěna. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s víceméně správně 
sestaveným, byť poměrně úzkým okruhem 
literatury. Mezi použitými prameny jsou zastoupeny, 
byť v míře nevelké a omezené pouze na právní 
předpisy a oficiální materiály EU, i zdroje 
zahraniční. Diplomant využívá četné internetové 
prameny. Na použité prameny diplomant odkazuje 
v rozsáhlém poznámkovém aparátu své práce 
využitém též k prezentaci vysvětlivek a vedlejších 
myšlenkových linií. Formát jeho citací je přijatelný a 
blíží se citační normě.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší vcelku zdařilý souhrn faktů a 
myšlenek k traktovanému tématu. Přínosná je 
zejména jeho systematičnost, s jakou přistupuje 
k charakteristice kategorizovaných typů investičních 
fondů. Vlastní diplomantovy analýzy jsou ovšem 
přítomny v předložené práci jen poskrovnu a jejich 
hloubka není velká. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Práce je 
v příloze doplněna rozsáhlou tabulkou 
s charakteristickými znaky a vlastnostmi 
jednotlivých typů investičních fondů. Přítomnost 
této tabulky a diplomantovo úsilí při jejím 
zpracování lze hodnotit kladně, méně chvályhodné 
je už technické zpracování tabulky, která pro 
absenci opakující se hlavičky na svých dalších 
stranách kromě první ztrácí na přehlednosti. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
dobrá. Počet v práci obsažených překlepů, 
ortografických chyb a stylistických nedokonalostí je 
relativně malý (např. na str. 8, 22, 48). 

 
 
4. Další vyjádření k práci 

 
Předložená diplomová práce je vcelku úspěšným pokusem o shrnutí typových znaků a 
kategorizaci investičních fondů podle stávající právní úpravy. Jedná se o dílo spíše 
přehledové, trpící jistou popisností a chybí mu hlubší analytický ponor. Předloženou 
diplomovou práci však lze považovat za přijatelnou a nacházející se v přípustném 
kvalitativním rozmezí kvalifikačních prací daného typu. 
 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• Jaké vidí diplomant praktické uplatnění pro jednotlivé organizační formy 
investičních fondů? Jsou pro některé konkrétní situace vhodnější a méně vhodné 
formy investičních fondů? Jaká by co do organizační formy investičního fondu 
mohla být preference investora či naopak zřizovatele/obhospodařovatele fondu? 
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• Tabulka na str. 87 předložené práce uvádí, že propagace fondů kvalifikovaných 

investorů není regulována ZISIF. Znamená to, že není regulovaná vůbec, a je 
tedy volná, anebo že je regulována jiným právním předpisem (a v tom případě 
kterým a jak)? 
 
 

6. Doporučení / nedoporučení práce 
k obhajobě 
 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň  
 

Diplomovou práci navrhuji hodnotit 
klasifikačním stupněm „velmi dobře“ až 
„dobře“. 

 
 
V Praze dne 5. 1. 2016 
 

 
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 

Katedra finančního práva a finanční vědy PFUK 
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