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1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku regulace finančního 
trhu  v České  republice  s konkrétním  zaměřením  na  trh  s cennými  papíry.  Vzhledem 
k novelizaci  zákona  č.  256/2004  Sb.,  o  podnikání  na  kapitálovém  trhu  zákonem  č. 
204/2017 Sb., jakož i k neustále se vyvíjejícímu trhu s cennými papíry je téma diplomové 
práce aktuální.

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

Zpracování tématu kladlo na autorku relativně vysoké nároky. Problematika regulace trhu 
s cennými papíry je  velice  komplexní,  jelikož  se  v ní  při  detailním zkoumání  prolínají 
otázky právní  s otázkami  ekonomickými.  Vzhledem k tomu,  že  zvolené  téma je  velice 
aktuální a zároveň se problematice regulace trhu s cennými papíry věnuje široká odborná 
veřejnost, měla autorka k dispozici velké množství dostupných zdrojů a to jak domácích, 
tak zahraničních. Z použitých metod dominuje v práci metoda deskriptivní a komparativní. 

3. Formální a systematické členění práce

Předložená  práce  je  přehledně  a  průběžně  rozčleněna  do  úvodu,  5  kapitol  samotné 
diplomové práce, závěru, seznamu zkratek, použitých zdrojů a příloh, příloh samotných a 
abstraktu v českém a anglickém jazyce. Kapitoly se dále systematicky dělí na jednotlivé 
podkapitoly  a  jejich  části  dle  rozebíraných  okruhů.  Systematické  členění  práce  je  z 
hlediska jejího obsahu na velmi dobré úrovni a je přehledné.

4. Vyjádření k práci

Diplomatka svou prací prokázala obeznámenost s problematikou regulace trhu s cennými 
papíry.  Lze  uzavřít,  že  se  jedná  o  zdařilé  zpracování  zvoleného  tématu.  Předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, tak i formální, splňuje požadavky kladené na 
práce tohoto druhu

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce uvedený v jejím úvodu byl splněn.
Samostatnost  při  zpracování 
tématu  včetně  zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství

Autorka prokázala schopnost pracovat samostatným 
a tvůrčím způsobem. 

Logická stavba práce Logickou stavbu práce lze hodnotit jako zdařilou.
Práce  se  zdroji  (využití 
cizojazyčných  zdrojů)  včetně 
citací

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje.  Tomu  odpovídá  i  rozsah  a  struktura 
poznámkového  aparátu,  který  je  veden  průběžně 
a čítá 187 poznámek pod čarou. Cizojazyčný zdroj 
byl použit pouze jeden.

Hloubka  provedené  analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Diplomantkou  podaná  analýza  není  vyčerpávající, 
ale lze ji považovat za dostatečnou.

Úprava  práce  (text,  grafy, Práce má dobrou grafickou úroveň s připomínkami 
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tabulky) v  bodě  šest.  Velikost  písma  i  jeho  rozpal  je 

standardní,  počet  úhozů  pravděpodobně  odpovídá 
průměrné  normostraně.  Lze  uzavřít,  že  úprava 
odpovídá  požadavkům  kladeným  na  práce  tohoto 
druhu.

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a  stylistická úroveň je  adekvátní  pracím 
tohoto druhu.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Autorka  nedodržuje  pevné  mezery na  koncích  řádků  (průběžně).  V práci  se  místy vyskytují 
překlepy (str. 66). Není vhodné začínat odstavce zkratkou (průběžně). Některé zkratky (MiFID 
II, MiFIR, MAR) nejsou v textu práce ustaveny a jsou vysvětleny až v seznamu zkratek.

Otázky k     obhajobě

Považujete  současnou právní  úpravu regulace trhu  s cennými papíry za dostatečně silnou ve 
vztahu k eliminaci budoucích krizí?

Jaký je Váš názor integraci dohledu nad celým finančním trhem pod Českou národní bankou?

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji přijetí práce k ústní obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň Práci  hodnotím  jako  výbornou  až  velmi 
dobrou.
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