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1.

Aktuá|nost(novost)tématu
Autorkasi za témasvé dip|omové
práce zvo|i|aproblematiku
z ob|astifinančního
práva,která nebývápříliščastozkoumánaz teoretických
pohledu.V pos|edních
úh|ů
|etechse nicméně
stá|ečastěji
hovořío efektivitě
systémupojišt'ovánívývozních
úvěrů
v Českérepub|ice,kdyŽ se mnoŽídiskutabilní
připady,ŘtereecnP iojistila i přes
určitou
projektu.S tímostatněkoresponduje
kontroverzi
úvodpráce,v němŽautorka
mj.konstatuje,
Že hod|ána současnou
právníúpravunahlíŽet
kriticky.Na zák|aděvýše
uvedeného
tedytémapovaŽuji
za aktuá|ní
a vhodnězvo|ené'

2.

Náročnosttématu na teoretickéznalosti, vstupní údaje a jejich zpracování
a použité
metody
Zvo|enétéma vyŽadujepro odpovídající
Úroveň zpracovánípředevšímteoretické
zna|ostiz ob|astifinančního
práva (konkrétně
z ob|astipojišťovacího
práva),dá|e pak
zejménaz ob|asti práva správního,práva civi|níhoa v nepostedníráoc prbva
mezinárodního.
Autorkamoh|ačerpatz poměrněúzkého
spektradostupných
zdrojů,
coŽ ostatně korespondujes konstatovánÍm
autorkyv úvodupráce. Pokud jde. o
vědeckémetody,kteréautorkapouŽívá(jedná se konkrétnězejménao metodu
deskripce,ana|ýzy,
syntézy,
komparacea kva|itativního
a kvantitativního
výzkumu),
|ze
je vzh|edemk tématu
prácepovaŽovat
za zce|aodpovídající'

3.

Formá|nía systematickéčleněnípráce
Práceje č|eněna,
ved|eúvodu,závěrua da|ších
standardněpoŽadovaných
ná|eŽitostí,
do šestikapito|,kterése dá|evnitřněč|ení.
Po úvodních
dvou kapitoláchvěnovaných
jednakhistorickém9
vývojia obecnýmaspektům
právníhopostavení
EGAP nás|ed-uje
kapito|avěnovanájednot|ivým
pojistnýmproduktům
poskytovaným
ze stranyEGAP.
V da|ší
kapito|eautorkavhodněpopisujejednot|ivé
regu|atorní
aspektyčinnosii
EGAP.
Následujestručnákapito|avěnovanámezinárodním
sankcímmajícím
v|ivna činnost
EGAP. V závěrečné
kapito|eautorkapřistupujekritickyk současné
právníúpravě,
přičemŽnastiňujemoŽnářešeníprob|ematických
aspektůčinnostiEGAP. Z hlediska
systematikytak není autorce co podstatnéhovytknout' Práce působí|ogicky
uspořádaným
a komplexním
dojmem'Pokudjde o formá|ní
stránkupráce,ta je rovněŽ
na ve|mivysoké
úrovni.

4.

Vyjádřeník práci
Z práceje patrné,
Že se autorkadostatečně
seznámi|as rozhodujícími
skutečnostmi
ve
vztahuktématupráce aprokáza|atak potřebnouorientaciv danétématice.Po úvodu.
kde autorkaexp|icitně
vymezujehlavnící|epráce,nás|eduje
šest|ogickyuspořádaných

jednot|ivým
postavení
kapitolvěnovaných
aspektům
EGAP. Domnívám
se, Že autorka
po obsahové
požadavky
stráncezce|anap|ni|a
k|adené
na zvo|ené
téma.Po věcnéa
odborné
stránceje prácerovněŽna ve|mivysokéúrovni.
Ve|mikladněhodnotím
ce|ou
poznámekautorkya jejítvůrčí
přístupke zvo|enému
řadu kritických
tématu,
dá|e pak
jako ve|ice
vhodnoupráci s grafy,tabulkamia přík|ady.
Ce|kovětak práci hodnotím
zdaři|oua mám zato, že mŮŽebýtvzh|edemke svékomplexnosti
vyuŽitelná
takéjako
pro
praxi.
určité
stručné
vodítko
5.

Kritériahodnocenípráce
práce
Sp|něnící|e

Autorka v rámci zpracovánípráce zcela nap|ni|a
cí|e,kteÚ si v úvoduprácestanovila.
při zpracování Mám za to, Že autorkadip|omové
práce přistoupi|a
Samostatnost
včetnězhodnocení
tématu
ke zpracovánípráce samostatně.Na zák|adě
o vyhodnocení
vyhodnocení podobnosti práce v systému
,,Protoko|u
podobnostizávěrečné
práce.. Theses.cz |ze uvést, Že by|o nalezeno 29
v systému
Theses'cz
dokumentů
vykazujících
shodu, nicménějedná je
budtoo řádně citované
zdroje,nebo o termino|ogii
právních
předpisů.
Logickástavbapráce
Pokud jde o systematickoustránku a |ogickou
stavbu,práce působíuspořádanýma komp|exním
doimem.
(vyuŽití
Práce s |iteraturou
V práci autorka využíváadekvátnípoznámkový
cizojazyčnéliteratury) včetně aparát (ce|kově79 poznámek pod čarouv rámci
je na velmidobréúrovni,
citací
textu).Práce s |iteraturou
jedná se přitomtéměřvý|učně
o zdrojev českém
jazyce, coŽ však vycházíz tématupráce. Citace
odpovídaií
citační
normě.
HIoubka provedené ana|ýzy H|oubkuprovedenéana|ýzylze ve vztahuk tématu
(vevztahuk tématu)
povaŽovatza zce|aadekvátní.
jako
Uprava práce (text, grafy, Upravupráce z formá|ního
h|ediskahodnotím
tabulky)
velmi kva|itní.
Práce obsahujeněko|iktabu|eka
qrafů,kterérovněžpovažuii
za vhodnězvolené.
Jazykováa sty|istická
úroveň Pokud jde o jazykovoua sty|istickou
stránku,je
práce na výborné
Úrovni.Práce je psána čtivěa je
praktickv
prostaiakýchkoIiv
pochvbení.
6.

Připomínkya otázky k zodpovězenípři obhajobě

,l) Setka|ase autorkapři psanípráce sjiným mode|emfungování
exportního
,,státního
pojištění..
neŽlis mode|empojištění
se státnípodporou(zejména
v podoběručenístátu)?
2) Jak velkýv|ivmajípod|eautorkyna pojišťování
vývozníchúvěrů
samotnébanky(příp.
nebankovní
subjekty)?Mohoubankyjako takovépřeklenoutnapř.vysokoumírurizikovosti
jen tím,Že jsouochotnyúvěryv urěité
zahraniční
investice
ob|astiposkytovat?
práce
Doporučení/nedoporučení
k obhaiobě
NavĚenÝ klasifikačnístuoeň

prácik obhajobě'
Doporučuji
diplomovou
prácihodnotím
Dip|omovou
iakovÝbornou.
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