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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Tereza Freibergová 

Téma práce: Právní regulace obchodování s finančními deriváty 

Rozsah práce: 58 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 3. 12. 2015 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku finančních derivátů. 
Z pohledu objemů obchodování s finančními deriváty na světových finančních trzích a nijak 
rozsáhlé české právní úpravy derivátů se jedná o téma aktuální, zajímavé a vhodné jako předmět 
diplomové práce. 

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

 
Toto téma předpokládá znalosti nejen finančního práva či práva evropských společenství, ale 
zejména také rozsáhlé ekonomické znalosti a vhodné jsou i znalosti v oblasti účetnictví. Z tohoto 
pohledu se tedy jedná o téma průřezové. O tomto tématu není v České republice publikováno 
příliš monografií, odborných článků atp. Více literatury je možné nalézt v zahraničí, popř. ostatní 
zdroje na internetu. Vstupní údaje jsou tedy obtížněji dosažitelné.  
Diplomantka se o vědeckých metodách, které ve své práci hodlá použít, bohužel oproti 
zvyklostem běžným při zpracování vědeckých prací nezmiňuje, jedná se však přitom především 
o analýzu a deskripci. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vlastní práce svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce, když má 58 stran 
vlastního textu (diplomantka čísluje stránky své práce až od první strany úvodu), přitom lze 
zhruba odhadnout, že diplomantka naplnila podmínku 108 tis. znaků vlastního textu.  
Vnitřní členění je následující: Práce má mimo úvodu a závěru, které diplomantka nečísluje, jen 
tři hlavní kapitoly, které se pak dále vnitřně člení, názvy jednotlivých kapitol této práce jsou 
následující: 1) Úvod do problematiky derivátů; 2) Představení jednotlivých druhů derivátů;  
3) Právní regulace derivátů.  
Jedná se o dosti stručnou systematiku, která však odpovídá obsahové náplni práce i jednotlivých 
kapitol. 
Úvod i závěr práce by měly být obsažnější, jedná se spíše jen o popis předpokládaného (úvod)  
a skutečného (závěr) obsahu práce. Zejména náplní závěru by mělo být formulováním 
shrnujících, finálních myšlenek a názorů diplomantky. 
Práce je doplněna českým a anglickým abstraktem a seznamem klíčových slov v obou jazycích, 
seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací, seznamem grafů. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Téma této diplomové práce je, ačkoliv to tak nemusí na první pohled vypadat, dosti složité, 
zejména z hlediska teoretického. Finanční deriváty jsou komplikovanými obchodními 
smlouvami, které mají vcelku silnou veřejnoprávní regulatorní nadstavbu. 
Jakkoliv je téma práce zajímavé, vlastní zpracování práce podstatně sklouzává jen k pouhému 
popisu problematiky, vymezení pojmu finanční derivát, popisu jednotlivých v praxi nejčastěji 
užívaných druhů finančních derivátů a popisu základní aktuálně účinné právní regulace 
finančních derivátů. 
Diplomantka ve své práci nepřináší žádné nové názory, závěry, pouze shrnuje již známé 
informace. Z tohoto hlediska je tedy přínos práce minimální. 
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Pozitivem práce je alespoň fakt, že práce neobsahuje nějaké zásadní obsahové nedostatky, 
nesprávnosti. Také forma práce je, až na níže uvedené drobné nedostatky, pěkná, a to včetně 
některých grafických prvků. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce, jak si je diplomantka v úvodu vymezila, 
považuji za vcelku naplněné. Nicméně tyto cíle spočívají 
zejména v popisu skutečného stavu, nikoliv v hlubší 
analýze. 

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

Toto téma bývá v současné době zpracováváno relativně 
častěji, diplomantka k němu navíc nepřistupuje nijak 
nově nebo nezvykle.  
Systémem Theses.cz bylo nalezeno 67 dokumentů, které 
vykazovaly nejvyšší míru shodnosti s předkládanou prací 
rovnající se 5 %, jedná se přitom zejména o shodu  
s texty evropské judikatury a české legislativy. Konkrétní 
shodnosti nejsou důvodem pro pochyby o autenticitě 
textu diplomantky. 

Logická stavba práce Systematika práce je vzhledem k tématu vcelku vhodně 
zvolená. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka využila řadu zdrojů informací, nicméně 
převažují zdroje české.  
Ve formě citací lze nalézt jisté nedostatky, např. 
diplomantka na některých místech uvádí křestní jméno 
autora jako celé, na jiných místech pak jen iniciálou (např. 
pozn. č. 80 a 81). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Jedná se zejména o popisnou práci a analýza tématu je 
jen povrchní. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Úprava práce je velmi dobrá, nachází se v ní i grafické 
prvky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá, bez 
vážnějších nedostatků. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
1. Jak diplomantka hodnotí právní úpravu vztahující se k finančním derivátům obsaženou 

v novém občanském zákoníku? Považuje diplomantka za vhodnou tuto změnu, kterou tento 
zákoník oproti předchozímu stavu přinesl? 

 
2. Jaká by měla být podle názoru diplomantky míra regulace finančních derivátů a možností 

obchodování s nimi? Nemůže například s rozvojem derivátů, která jsou založeny na 
komoditách, docházet k nežádoucímu vývoji cen těchto bazických komodit a následně 
negativnímu dopadu na kvalitu života lidí? 

 

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

Navržený klasifikační stupeň Tuto práci hodnotím stupněm dobře. 

 
V Praze dne 30. 12. 2015 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 
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komoditách, docházet k nežádoucímu vývoji cen těchto bazických komodit a následně 
negativnímu dopadu na kvalitu života lidí? 

 

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

Navržený klasifikační stupeň Tuto práci hodnotím stupněm dobře. 

 
V Praze dne 30. 12. 2015 
 

_________________________ 
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


