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PosUDEK oPoNENTA D|PLoMovÉ pnÁcr

Aktuálnost (novost) tématu

Dip|omová práce pojednává o bankovních obchodech. Toto poměrně široké zaměření práce
nabízí ke zpracování řadu aktuá|ních témat. Autor se zaměři| spíše na tradičnía široce rozšířené
bankovní produkty.

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

Pojednání o autorem vybraných bankovních obchodech vyžaduje zejména osvojení si
vybraných institutů závazkového práva s částečným regu|atorním přesahem. Vstupních údajů
pro zpracovánípráce se nabíze|o dostatek, ved|e bohaté české a cizojazyčné odborné |iteratury
a hojných internetových zdrojů by|o možné využít také veřejně přístupné obchodní podmínky
českých i zahraničních bank'

Formální a systemat.cké členění práce

Z formá|ního h|ediska se dip|omová práce sk|ádá z proh|ášení, poděkování, obsahu, seznamu
zkratek, úvodu, čtyř částí, závěru, seznamu |iteratury, českého a ang|ického abstraktu a
k|íčových s|ov.

V krátkém úvodu autor Vymezuje cí| práce. V první části podává stručný nástin pojmu
bankovních obchodů, jejich kategorizace a pojmu banka. V da|ších třech částech pak autor
pojednává o vybraných druzích bankovních obchodů - nejprve o aktivních bankovních
obchodech s rozdě|ením na peněžní a závazkové úvěry, dá|e o pasivních bankovních
obchodech se zaměřením na běžné a vk|adové účty, vkladní knížky, stavební spoření a
depozitní certifikáty a směnky a nakonec o mimobi|ančních bankovních obchodech se
zaměřením na hotovostní a bezhotovostní p|atební styk, příkaz k úhradě, převody do zahraničí,
akreditiv, bankovní inkaso, p|atební karty a na prob|ematiku finančního arbitra.

Vyjádření k práci

Téma bankovních obchodů je tématem poměrně širokým pro zpracování v rámci dip|omové
práce' Autor se proto |ogicky zaměři| pouze na vybrané bankovní obchody s tím, že kritériem
výběru by|o h|edisko běžného k|ienta. Práce je |ogicky uspořádána a vyváženým způsobem
pojednává o jednot|irných druzích vybraných bankovních obchodů.

Přesto se může zdát, že téma i po jeho zúŽení zůstává poměrně široké a jeho zpracování je
proto nutně v určitých pasážích pří|iš popisné, případně u|pívá jen na povrchu, a to na úkor
h|ubší ana|ýzy právní úpravy a jejího kritického hodnocení. Autor na jednu stranu při vědomí
šíře tématu zužuje její rozsah, na druhou stranu zařazuje otázky s bankovními obchody pouze
souvisejícíjako např. pojednání o úvěrových registrech čio finančním arbitrovi. I přes uvedené
výtky lze konstatovat, že se autor seznámi| s tématem dostatečným způsobem'
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5. Kritéria hodnocení práce

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by mě| dip|omant uvést, jaké instrumenty banky standardně používají
k zajištění sv'ých obchodů a detai|něji pojednat o způsobu a procesu zajištění hypotečních
úvěrů.

Doporučení/nedoporučení práce k obhaiobě Doporučuji dip|omovou práci k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň Dip|omovou práci hodnotím jako velmi dobrou.
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Splněnící|e práce Cí|, kteý siwtyči| dip|omant v úvodu práce' bv| sp|něn.
Samostatnost při zpracování
tématu

Vymezený cí| nek|ad| pří|išné nároky co do
sa mostatnosti jeho zpracová n í.

Logická stavba práce Struktura práce je přeh|edná, vyvážená a má svoji vnitřní
logiku.

Práce s Iiteraturou (využití
cizojazyčné |iteratury) včetně

' citací

Autor opomíjízahraničníodborné zdroje, výtky |ze mít i
k rozsahu poznámkového aparátu.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

Jak již by|o uvedeno výše, práce i vzhledem k šíři tématu
působímísty popisně s menšíh|oubkou analýzv.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

K úpravě práce nemám zásadních připomínek.

Jazyková a sty|istická úroveň Z h|ediska jazykové a sty|istické úrovně je diplomová
práce na ve|midobré úrovni.


