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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti právní úpravy 
finančního trhu (či systému), a to zejména z hlediska úpravy celounijní. Orientuje se na 
nové instituty i instituce vzniklé v posledních letech a zaměřené na výkon odhledu nad 
subjekty finančního sektoru. Zvolená problematika je relativně nová a vzhledem 
k jejímu stálému vývoji a institucionálnímu i regulatornímu dotváření navýsost aktuální.  
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které zasahuje do právních i ekonomických a 
finančně technických oborů a jeho odpovědné zpracování vyžaduje obeznámenost 
s celou řadou právních institutů, faktických skutečností, technických postupů a 
ekonomických postulátů, tedy solidní teoretickou průpravu i praktický rozhled, které 
diplomant v míře dostatečné osvědčil. Z použitých metod dominuje v předložené práci 
metoda deskriptivní, zastoupena, byť v menší míře, je rovněž metoda analytická a 
syntetická.  
 
 

3. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Diplomantem vytýčené cíle i obvykle sledované cíle 

tohoto typu kvalifikačních prací předložená 
diplomová práce dostatečnou mírou splňuje. 

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 dostatečnou mírou 
samostatnosti vybranou tématiku také zpracoval. 
V práci jsou přítomny vlastní diplomantovy 
hodnotící závěry. Protokol o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce vykázal podobnost 
s větším počtem (120) jiných dokumentů, přičemž 
míra podobnosti je u každého z nich nižší než 5 %. 
Při bližším zkoumání lze konstatovat, že podobnost 
u většiny protokolem identifikovaných materiálů je 
dána názvy právních předpisů a institucí 
v diplomové práci citovaných nebo zmiňovaných. 
Uvedenou nevelkou míru podobnosti tedy není 
možno považovat za závadu předložené diplomové 
práce a lze ji akceptovat. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
logicky a ústrojně členěna. 
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Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval se správně sestaveným a 
dostatečně rozsáhlým okruhem literatury. Mezi 
použitými prameny jsou zastoupeny hojnou mírou 
prameny zahraniční a internetové zdroje. Na 
použité prameny diplomant odkazuje v přiměřeně 
rozsáhlém poznámkovém aparátu své práce. Jeho 
citace jsou v zásadě bez nedostatků. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant přináší vcelku zdařilý souhrn faktů a 
myšlenek tématu se přímo dotýkajících a na 
některých místech předložené práce podává své 
vlastní postřehy a svou vlastní analýzu právních 
problémů z tématu vyplývajících. Hloubku 
diplomantovy analýzy lze vzhledem k danému typu 
kvalifikační práce považovat za dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Práce obsahuje 
několik tabulek (diagramů), které náležitým 
způsobem přispívají k objasnění traktované 
materie.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
dobrá. Práce nevykazuje žádná podstatná 
ortografická či stylistická pochybení. 

 
 
4. Další vyjádření k práci 

 
Předložená diplomová práce je úspěšným shrnutím problematiky související se 
zvoleným tématem. Na některých místech podává vítaný analytický vhled a 
diplomantovy vlastní postřehy a komentáře. Předloženou diplomovou práci je možno 
považovat za plně přijatelnou a splňující kvalitativní předpoklady kladené na 
kvalifikační práce daného typu. 
 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

• Jak by diplomant zhodnotil normotvornou pravomoc EBA i dalších Evropských 
dohledových orgánů? Je tato pravomoc vykonávána samostatně? V čem by 
diplomant spatřoval největší odchylky legislativního procesu v orgánech ESAs a 
v národních dohledových orgánech (např. ČNB)? 
 

• Jaká je úloha ECB při dohledu nad finančním systémem v EU?  
 

• Jaké vidí diplomant průniky v oblastech měnového a makroobezřetnostního 
dohledu v EU? Jakou vidí v současnosti i pro futuro roli národních centrálních 
bank v těchto oblastech? 

 
 
 

6. Doporučení / nedoporučení práce 
k obhajobě 
 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň  
 

Diplomovou práci navrhuji hodnotit 
klasifikačním stupněm „výborně“. 
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V Praze dne 5. 1. 2017 
 

 
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 

Katedra finančního práva a finanční vědy PFUK 
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