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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Téma práce: Právní regulace platebních služeb 

Rozsah práce: 59 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 30.11.2017 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce vybral problematiku platebního styku a jeho 
regulace. Z pohledu současné situace, kdy je z hlediska objemu naprostá většina plateb činěna 
bezhotovostně, se jedná o téma aktuální, zajímavé a vhodné jako předmět diplomové práce. 
Aktuálnost tématu zvyšuje i fakt, že již 13. ledna 2018 nabyde účinnosti zcela nová 
pozitivněprávní úprava bezhotovostního platebního styku. 

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

 
Toto téma předpokládá znalosti finančního práva a souvisejících oblastí práva Evropské unie, 
vhodné jsou také ekonomické znalosti. Z tohoto pohledu se tedy jedná o téma průřezové.  
O tomto tématu je publikován dostatečný počet monografií či odborných článků, a to jak 
českých, tak zahraničních. Mnoho informací je dostupných také na internetu. Informace jsou 
tedy vcelku snadno dostupné.  
Diplomant v úvodu své práce nevymezuje metody vědecké práce, které využívá při zpracování 
své diplomové práce, což by v úvodu diplomové práce uvedeno být mělo. Jedná se zejména  
o metodu analýzy a deskripce. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vzhledem k tomu, že oproti požadavkům diplomant neuvádí celkový počet znaků vlastního 
textu práce a že text práce prokládá velkými mezerami, kdy na jedné stránce má jen zhruba 
dvacet řádků, je obtížné zhodnotit splnění požadovaného rozsahu práce, nicméně spíše mám 
za to, že potřebný rozsah je splněn. 
Její vnitřní členění je následující: práce má mimo úvodu a závěru, které diplomant čísluje, jen 
tři kapitoly, které se dále vnitřně člení. Názvy hlavních kapitol této práce mimo úvodu  
a závěru jsou následující: 2) Vymezení základních pojmů; 3) Právní regulace poskytování 
platebních služeb; 4) Platební systémy.  
Systematika práce odpovídá jejímu vcelku menšímu rozsahu a odpovídá hlavnímu zaměření 
práce na platební systémy. 
Práce je doplněna českým a anglickým resumé a seznamem klíčových slov, seznamem zkratek, 
seznamem použité literatury a ostatních druhů zdrojů informací. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomant napsal svou práci na zajímavé téma, nicméně hlavním jejím nedostatkem je podle 
mého názoru absence reflexe přijetí zcela nové zákonné právní úpravy bezhotovostního 
platebního styku, který byl v době odevzdání práce již platný a nabyl účinnosti bezprostředně 
po něm. Domnívám se, že alespoň v základních rysech již v práci měla být nová úprava 
zmíněna. 
Z obsahového pohledu sice v práci nenacházím podstatnější nesprávnosti, nicméně musím 
konstatovat, že je to i částečně relativní plytkostí textu. Hloubka analýzy je vcelku malá. 
Diplomant nepřináší nějaké nové pohledy, hodnocení. 
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Za negativum práce považuji také poněkud nižší formální kvalitu, kdy práce není prosta 
jazykových nedostatků a také její úprava je spíše podprůměrná, zejména mi vadí zbytečné 
prokládání textu širokými mezerami. 
Celkově tak hodnotím předkládanou diplomovou práci jako průměrnou, bez významnějších 
pozitiv i negativ. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant si v úvodu své práce cíle vymezuje jako 
pojednání o problematice platebních služeb, tento cíl,  
i když není nijak ambiciózní, relativně naplnil. 

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

Toto téma bývá v poslední době zpracováváno relativně 
často.  
Systémem Theses.cz byla nalezena shoda u 169 
dokumentů, celkový protokol o kontrole má 2 375 
stránek, míra shodnosti nedosahuje ani 5 %. V rámci 
možností daných tímto rozsahem jsem protokol 
prozkoumal a nezjistil jsem, že by diplomant použil texty 
jiných autorů bez řádné citace. Ve většině se jedná  
o shodu v zákonných pojmech a pasážích textů. 

Logická stavba práce Systematika práce je velmi stručná (viz poznámka výše). 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant využil řadu zdrojů informací, a to  
i zahraničních. 
K formě citací nemám podstatnějších připomínek.  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je spíše povrchní. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je zpracována spíše podprůměrně. Kromě výše 
uvedeného prokládání textu širokými mezerami dochází 
například i k používání různé velikosti fontu u označení 
poznámek (např. č. 25, 26, 32, 41 atd.). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je na nižší úrovni. 
Diplomant sklouzává k hovorovějšímu jazyku, který je 
ale na druhou stranu poměrně čtivý.  
V práci jsem však nalezl větší počet pravopisných 
nedostatků, např.: „české republiky“ (str. 17), „Kristovy“ 
(str. 23), chybějící slovo „oprávněny“ (str. 28), „Otázky“ 
(str. 55) nebo „Přesto, že“ (str. 58). 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Diplomant by se při obhajobě své práce měl vyjádřit například k následujícím otázkám 
 

1. Může diplomant příkladem uvést, jaké účty nelze považovat za „platební účty“? (str. 19)? 
 

2. Jak diplomant hodnotí význam a připravenost systému okamžitých mezibankovních převodu 
v ČR? 
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Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci známkou 
velmi dobře. 

 
V Praze dne 4. ledna 2018 
 
 

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

oponent diplomové práce 


