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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Bankovní smlouvy patří mezi vyhledávaná
témata diplomových prací.
2. Náročnost tématu: Zpracování tématu vyžaduje prostudování právní úpravy,
odborné právní literatury a příslušné judikatury soudů.
3. Kritéria hodnocení diplomové práce: Diplomant si vytýčil cíl práce na straně 1:

„Ve své práci se chci zaměřit na objasnění, jaké smlouvy lze mezi bankovní
smlouvy zařadit, podle jakých kritérií lze tyto smlouvy rozdělovat a jaká jsou
jejich společná specifika.“ Zvolený cíl se podařilo naplnit v diplomové práci jen
zčásti. Vzhledem ke skutečnosti, že pojem bankovní smlouvy není výslovně
upraven pozitivním právem a právní nauka není při jeho vymezování zcela
jednotná, je především na úvaze diplomanta, jaká zvolí kritéria vymezení.
V diplomové práci se rozlišuje mezi pojmy bankovní smlouva (obchod),
bankovní činnost a závazek banky, ale v rámci prováděného dělení
bankovních smluv v části 3.4. se rozdíly mezi těmito pojmy stírají. Diplomová
práce tak ztrácí na přehlednosti.
4. Další vyjádření k diplomové práci:
Některé připomínky:
•

při uvádění kolektivních děl v poznámce pod čarou je třeba uvést
autora citované části díla,

•

označování citace autora se uvádí jméno autora bez titulu (s. 17, 39,
ale trochu jinak na s. 18),

•

pro právní vymezení pojmu „banka“ není rozhodný průzkum veřejného
mínění (s. 7),

•

pojem bankovní tajemství neobsahuje pouze povinnost chránit
informace o klientech, ale je mnohem více povinností (s. 12-13),

•

bankovní záruka není bankovní smlouvou (s. 18),

•

není jasné, proč je zástavní právo k obchodnímu podílu řazeno mezi
bankovní obchody (s. 20),

•

není jasné, jaké kritérium zvolil autor pro zařazení bankovního obchodu
do části 4.

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Proveďte vymezení pojmu bankovní
smlouva, bankovní činnost a závazek z bankovního obchodu.
6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: dobře
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