
OPONENTSKÝ POSUDEK 
Jméno rigorozanta/rigorozantky: Mgr. Robert Němec, LL.M. 
Téma práce: Úvěrové financování a jeho zajištění v mezinárodním 

srovnání 
Rozsah práce: 243 602 znaků 
Datum odevzdání práce: 21. 8. 2020 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
Téma je aktuální a zejména zpracování v rámci mezinárodního srovnání přináší nový pohled. 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
Zvolené téma není v odborné právní literatuře dostatečně zpracováno, proto práce vyžaduje 
znalost právní praxe, judikatury a dostupné dílčí zahraniční literatury. 
 
3. Formální a systematické členění práce 
Autor rozdělil práci do tří částí. Při analýze postupoval od obecného vymezení pojmů přes 
úvěrové financování na mezinárodních finančních trzích k k úvěrovému financování v právu ČR. 
Práce má odpovídající formální a systematické členění. 
 
4. Vyjádření k práci 
Autor na str. 119 uvádí, že cílem práce bylo podat systematicky a ucelený výklad problematiky 
úvěrového financování na mezinárodních trzích a také v České republice. Splnění takto 
vytýčeného cíle by vyžadovalo dílo obsahově mnohem rozsáhlejší, zásadně překračující obvykle 
meze rigorózní práce. Nicméně dílo představuje solidně zpracovaný úvod do uvedené 
problematiky, postihující základní zkoumané otázky v zásadě požadovaném rozsahu a hloubce. 
Vzhledem k praktickým znalostem autora by dílu prospělo určité zúžení zkoumaných otázek, 
vznikl by tak prostor pro důkladnější analýzu problémů. Práce obsahuje značný přínos zejména 
v části druhé v otázkách zahraniční úpravy. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce  
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce na řadě míst vykazuje zpracování na základě 
vlastních zkušeností autora; je zřejmý i jeho osobní 
přínos k řešení některých problémů. 

Logická stavba práce Systematika práce je potvrzením logické výstvaby. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Práce odkazuje na řadu cizojazyčných zdrojů, 
z nichž některé jsou citovány. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Rozsah zvoleného tématu nedovoluje provést hlubší 
analýzu bez vyšší stránkové dotace díla.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce neobsahuje ani grafy, ani tabulky. Úprava 
textu odpovídá běžným standardům. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stalistická úroveň je dostatečná. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Jaké náklady může úvěrující zahrnout do poplatku za předčasné splacení hypotéčního úvěru 
v českém právním prostředí a v mezinárodním kontextu? 
 
 



  

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji 
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