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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta: Petra Bátovská 

Téma práce: Organizační formy investičních fondů 

Rozsah práce: 63 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 30. června 2016 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomantka si jako téma své práce vybrala problematiku z oblasti práva finančního trhu, 
konkrétně téma investičních fondů a jejich vybraných organizačních forem. Výběr tématu 
hodnotím pozitivně. Přestože od účinnosti nové tuzemské právní úpravy fondového podnikání 
uplynuly už více než dva roky, stále se jedná o oblast bohatou na nevyjasněné otázky, otevírající 
prostor k formulaci a následné prezentaci podnětných myšlenek a závěrů. Lze konstatovat, že se 
jedná o téma teoreticky i prakticky zajímavé, komplexní, jednoznačně vhodné ke zpracování 
v rámci diplomové práce. 

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

 
Pro úspěšné zpracování tohoto tématu jsou potřebné nejen znalosti tuzemského finančního 
práva, ale též znalosti příslušných sekundárních pramenů práva EU a dále také v případě 
vybraných organizačních forem znalosti práva občanského a obchodního, téma je tedy oborově 
průřezové. Problematiku investičních fondů, jejich jednotlivých organizačních forem a činností 
lze považovat z hlediska pochopení regulatorního rámce za náročnou. Kromě teoretických 
znalostí v příslušné oblasti jsou velmi užitečné též praktické zkušenosti s předkládaným 
tématem.  
K vypracování práce na dané téma, vzhledem k relativní novosti právní úpravy, je prozatím 
k dispozici spíše omezený okruh tuzemské odborné literatury učebnicového či monografického 
typu, zejména je třeba zmínit komentář k zákonu o investičních společnostech a investičních 
fondech. Dostupný je relativně široký okruh odborných článků, českých i zahraničních, a to též 
v elektronické podobě. 
Při zpracování práce využívá diplomantka nezbytnou metodu deskriptivní a dále pravidelně 
metodu analyticko-syntetickou. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hlediska formálního práce obsahuje, kromě povinných náležitostí, úvodu a závěru, celkem pět 
dále se členících kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky dobře řazeny, těžiště práce 
představuje kapitola číslo pět, věnovaná vybraným organizačním formám investičních fondů, 
konkrétně postupně podílovému fondu, akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, 
komanditní společnosti (na investiční listy) a investičnímu svěřenskému fondu. Drobnou 
připomínku mám k členění práce, kapitoly 2, 3 a 4 jsou v poměru k ostatním kapitolám krátké a 
mohly by být případně spojeny do jedné objemnější kapitoly. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předkládanou diplomovou práci považuji za kvalitní charakteristiku nejzajímavějších 
organizačních forem investičních fondů dle ZISIF. Za chvályhodné považuji uvádění vlastních 
názorů diplomantky, například na výhody a případné nevýhody jednotlivých organizačních 
forem, stejně jako zasazení tématu do kontextu tržní praxe (například na straně 31 a násl. práce) 
a vyhovující frekvenci užití analytické metody při vymezení a hodnocení znaků jednotlivých 
organizačních forem investičních fondů. Z hlediska formálního považuji práci za přehlednou a 
logicky strukturovanou, bez významných stylistických nedostatků. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka v úvodu vymezuje jako primární cíl práce 
představit a zhodnotit základní charakteristiky vybraných 
organizačních forem investičních fondů. Tento cíl byl 
naplněn. 

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

Diplomantka ke zpracování tématu přistoupila 
samostatně a vhodným způsobem. Na základě analýzy 
základních otázek formuluje původní závěry. 
Systémem Theses.cz byly nalezeny některé dokumenty 
s mírou podobnosti < 5 %, jde však vesměs o internetové 
zdroje, obsahující text ZISIF. 

Logická stavba práce Práce je logicky vystavěna a ze systematického hlediska 
vhodně členěna. Kapitoly číslo 2, 3 a 4 jsou ve srovnání 
s ostatními kapitolami krátké. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracuje s širokým a reprezentativně 
sestaveným okruhem tuzemských zdrojů, včetně hojně 
zastoupených zdrojů elektronických. Použité zdroje jsou 
korektně citovány. Připomínku mám k nízkému 
zastoupení zdrojů zahraničních a k občasným dvojitým 
odkazům v textu, kdy není zřejmé, který odkaz se 
vztahuje ke které části textu (strany 17, 20, 28 a 46). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku diplomantkou provedené analýzy 
předkládaného tématu hodnotím jako velmi dobrou, 
zcela vyhovující požadavkům na daný typ kvalifikačních 
prací. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z hlediska úpravy je práce kvalitně zpracována. Drobnou 
připomínku mám pouze k číslování stránek, kde je použit 
jiný font než pro zbytek textu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je práce je velmi dobrá, 
stylistické nepřesnosti ani překlepy se prakticky 
neobjevují. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1) Může být dle názoru diplomantky investiční svěřenský fond dle ZISIF založen a zároveň 
obhospodařován toutéž investiční společností? 
 

2) Diplomantka se na straně 43 práce v souvislosti s akciovou společností s proměnným 
základním kapitálem věnuje zdanění investičních fondů. Postačí dle názoru diplomantky 
přijetí investičního fondu k obchodování na regulovaném trhu bez dalšího k získání statutu 
základního investičního fondu? 

 

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

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci stupněm 
výborně. 

 
 
V Praze dne 10. 8. 2016 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 
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základního investičního fondu? 

 

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

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci stupněm 
výborně. 

 
 
V Praze dne 10. 8. 2016 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


