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Posudek oponenta dizertační práce 

 

Student: JUDr. Pavlína Vondráčková 

Název práce: Státní dohled nad finanční činností 

Školitel: Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 

Oponent dizertační práce: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 

 

Hodnocení tématu z hlediska jeho aktuálnosti a praktické použitelnosti 

JUDr. Pavlína Vondráčková si jako téma své dizertační práce v rámci doktorského studia na 
Právnické fakultě Karlovy Univerzity v Praze zvolila téma „Státní dohled nad finanční 
činností“.   

Je nutné konstatovat, že zvolené téma je velmi široké a poměrně obecné; autorka však 
definovala stěžejní oblasti a problémy a věnoval se převážně jim. A to jak z pohledu 
teoretického, tak praktického. Je třeba se pozastavit u názvu práce, který zcela neodpovídá 
dnešní terminologii. Sama autorka však toto v práci vysvětluje a objasňuje (s. 8); důvodem je 
především zadání práce již v roce 2006. S ohledem na neustálé změny v právní regulaci 
v dané oblasti, na nekončící debaty o terminologii, o regulaci de lege ferenda a na dopad do 
praxe se však jedná o téma de facto stále aktuální. Obávám se, že asi nikdy nebude dosaženo 
optimálního a široce akceptovaného řešení. Nicméně autorkou analyzované problémy a její 
návrhy doplněné o praktické a názorné poznatky by neměly zapadnout a při tvorbě dalších 
novelizací na národní úrovni by měly být brány v potaz. 

 

Hodnocení zvolených metod zpracování 

Autorka uvádí využité metody v úvodní kapitole své práce. Využila metod analýzy a syntézy, 
komparace, deskripce, dále též historickoprávní metodu (tu ve výčtu neuvádí). Jejich použití 
objasnila a z pohledu oponenta nejsou ke zvoleným metodám zpracování výhrady. 

 

Hodnocení dosažených výsledků  

Autorka dosáhla svojí prací zajímavých výsledků, které by neměly zapadnout a měla by jim 
být věnována pozornost při tvorbě nových či novelizovaných právních předpisů. Objasnila 
v rozsahu doposud nepublikovaném terminologii užívanou v oblasti „kontroly“ finanční 
činnosti. Vysvětlila, analyzovala a kriticky zhodnotila specifika dohledu nad finančním trhem 
a kontroly prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem. V takovém rozsahu doposud nebyla 
žádná podobná práce v České republice publikována. O práci je možné mluvit jako o 
multioborové.  
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Hodnocení obsahové vč. přínosu pro další rozvoj vědy 

Autorka se rozhodla pro členění práce na úvod, závěr a dalších deset kapitol. K názvu práce 
jsem se již vyjádřil výše. Domnívám se, že některé kapitoly mohly být sloučeny do větších 
celků, byť je jejich stručnost vyjasněna v textu. Zvolená systematika práce je vhodná a 
logická, je postupováno od obecného ke zvláštnímu.  

Úvod práce je vcelku klasický, autorka uvádí čtenáře do problematiky, zmiňuje historické 
konsekvence, představuje obsah a uvádí metody použité při psaní práce. Více informací 
mohlo být uvedeno k současnému stavu bádání a dostupné literatuře a autorům věnujícím se 
dané problematice. Zcela jednoznačně bych si představil pregnantnější formulaci cílů. 
Autorkou uváděný cíl v podobě „přinést zamyšlení na(d) otázkou, proč má být daná oblast 
finanční činnosti podrobena regulaci, a zdali regulace určitého prostředí s sebou nepřináší 
umělý a nepřiměřený zásah do života ekonomických subjektů“ (s. 7) je slabý. Pokud bude 
práce publikována jako monografie (což doporučuji), bylo by vhodné cíle upřesnit, stanovit 
jediný cíl a další dílčí cíle, případně druhou část stávajícího cíle formulovat jako hypotézu 
k potvrzení či vyvrácení. 

První kapitola nese název „Teoretická východiska“. S jistou nadsázkou teoretická východiska 
prostupují celou prací, v převažující míře se jich týká celý text až do konce osmé kapitoly. 
Což není kritika, vždyť se jedná o disertační, tedy vědeckou práci. Na druhou stranu musím 
konstatovat, že autorka měla vyhledat více názorů jednotlivých autorů na pojem „finanční 
činnost“, což by znamenalo vytříbení jejího vlastního názoru a závěru. Ostatně, na takovém 
základu je postavena následně celá práce, zde je výjimka potvrzující pravidlo.  

Další kapitoly druhá až osmá jsou konstruovány velmi obdobně: autorka uvádí takřka 
vyčerpávající přehled jednotlivých českých autorů a jejich názorů na pojmy, definice, právní 
regulaci atd., aby tyto jejich názory (obvykle, ne vždy) kriticky analyzovala a dovodila z nich 
vlastní závěry včetně definic. Domnívám se, že tyto pasáže by měly být často citovány 
v závěrečných pracech na vysokých školách a v odborné literatuře, neboť přináší skutku 
velmi ucelený přehled v dané části vědy finančního práva. Drobné výhrady pak směřují např. 
ke kapitole 6.3, kde chybí citace, či k osmé kapitole, která je jen velmi stručná až ošizená. I 
když se práce zabývá výhradně českou regulací, zůstává otevřené, zda by závěry byly stejné i 
po seznámení se se zahraničními prameny. 

Kapitoly devátá a desátá jsou spíše prakticky zaměřené, i když i zde nalezneme teoretické 
poznatky (např. kapitola 10.5.4 o orgánu, resp. kontrolním orgánu). Kvituji vlastní velmi 
přesné kritické postřehy a navazující velmi dobré a podložené závěry. Pak je možné odpustit 
i občasné sklony k popisnosti, zejména v deváté kapitole. 

Závěr je pak víceméně shrnující, obsahující závěry učiněné již v dřívějších kapitolách a blíže 
již nerozebírané.  

Podle mého názoru je práce i přes drobné dílčí výtky zpracována velmi kvalitně a důkladně. 
Autorka projevuje velmi dobré teoretické znalosti, které provazuje s praxí. Je schopna 
prezentovat materii v podobě uceleného odborného textu. Práce je nadto multioborová. Po 
posouzení obsahu práce jsem jako oponent disertační práce dospěl k závěru, že se jedná o 
velmi kvalitní a inspirativní dílo, které splňuje požadavky na obsahové náležitosti tohoto 
typu práce. Též spatřuji přínos díla pro vědu finančního práva; práce by rozhodně měla být 
publikována. 
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Hodnocení splnění cílů práce 

Jak již bylo uvedeno výše, cíl(e) práce měl(y) být formulován(y) přesněji. Autorkou uváděný 
cíl v podobě „přinést zamyšlení…“ považuji za slabý. Měl být stanoven jediný cíl a další 
dílčí cíle, případně měly být využity hypotézy, které by autorka potvrdila či vyvrátila. Pakliže 
však autorka formulovala cíle tak, jak učinila, pak je třeba jednoznačně konstatovat, že cíle 
práce byly naplněny.  

 

Hodnocení formální stránky práce 

Práce má 327 započitatelných normostran, zahrnujíce v to titulní stránku, čestné prohlášení a 
poděkování, obsah práce, seznam použité literatury a pramenů, shrnutí, abstrakty a klíčová 
slova v češtině a v angličtině. Příliš nerozumím zařazení dvou příloh; mohly být součástí 
samotného textu práce. Odkazy a poznámky jsou řazeny v poznámkách pod čarou na koncích 
stran. Poznámkový aparát je velmi bohatý. Samotný text je členěn úvod, závěr a dalších deset 
kapitol, které se obvykle dále vnitřně člení. Uspořádání práce je přehledné a logické. Je třeba, 
aby kapitola nezačínala na konci strany (např. s. 39, 161). Drobné překlepy by měly být před 
publikací odstraněny, stejně tak jako chyba v psaní slova „finančněprávní“.  

 

K výsledku protokolu o originalit ě 

Protokol o kontrole originality ani jiný dokument tohoto typu mi nebyl předložen. 

 

Závěr 

Je třeba konstatovat, že práce splňuje veškeré náležitosti kladené na tento typ práce. Po 
celkovém zvážení je třeba říci, že práce je aktuální, přináší nové poznatky a přispívá 
k dalšímu rozvoji vědy. Je multioborová, obsahuje původní výsledky, jde o originální 
zpracování ucelené části problematiky. Práce je obohacena o bohatou praxi autorky a věřím, 
že po drobných úpravách a doplněních bude publikována. Práci doporučuji k obhajobě před 
příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací a po úspěšné obhajobě doporučuji udělení 
akademického titulu Ph.D. 

 

Náměty k rozpravě:  

1. Sjednocení dohledu v oblasti finančního trhu – klady a zápory. 

2. „Dozor“ v oblasti puncovnictví. 

3. NKÚ jako kontrolor samosprávy. 

 

V Brně dne 21. září 2015 

       
 
 doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity  
Katedra finančního práva a národního hospodářství 


