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PosUDEK oPoNENTA D|PLoMoVÉ PRÁCE

Aktuá|nost (novost) tématu

Autorka si za téma své dip|omové práce zvo|i|a problematiku z ob|asti finančního
práva, která nebývá příliš často zkoumána z teoretických úh|ů pohledu. V pos|edních
|etech se nicméně stá|e častěji hovoří o efektivitě systému pojišt'ovánívývozních úvěrů
v České repub|ice, kdyŽ se mnoŽí diskutabilní připady, Řtere ecnP iojistila i přes
určitou kontroverzi projektu. S tím ostatně koresponduje úvod práce, v němŽ autorka
mj. konstatuje, Že hod|á na současnou právní úpravu nahlíŽet kriticky. Na zák|adě výše
uvedeného tedy téma povaŽuji za aktuá|ní a vhodně zvo|ené'

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

Zvo|ené téma vyŽaduje pro odpovídající Úroveň zpracování především teoretické
zna|osti z ob|asti finančního práva (konkrétně z ob|asti pojišťovacího práva), dá|e pak
zejména z ob|asti práva správního, práva civi|ního a v nepostední ráoc prbva
mezinárodního. Autorka moh|a čerpat z poměrně úzkého spektra dostupných zdrojů,
coŽ ostatně koresponduje s konstatovánÍm autorky v úvodu práce. Pokud jde. o
vědecké metody, které autorka pouŽívá (jedná se konkrétně zejména o metodu
deskripce, ana|ýzy, syntézy, komparace a kva|itativního a kvantitativního výzkumu), |ze
je vzh|edem k tématu práce povaŽovat za zce|a odpovídající'

Formá|ní a systematické členění práce

Práce je č|eněna, ved|e úvodu, závěru a da|ších standardně poŽadovaných ná|eŽitostí,
do šesti kapito|, které se dá|e vnitřně č|ení. Po úvodních dvou kapitolách věnovaných
jednak historickém9 vývoji a obecným aspektům právního postavení EGAP nás|ed-uje
kapito|a věnovaná jednot|ivým pojistným produktům poskytovaným ze strany EGAP.
V da|ší kapito|e autorka vhodně popisuje jednot|ivé regu|atorní aspekty činnosii EGAP.
Následuje stručná kapito|a věnovaná mezinárodním sankcím majícím v|iv na činnost
EGAP. V závěrečné kapito|e autorka přistupuje kriticky k současné právní úpravě,
přičemŽ nastiňuje moŽná řešení prob|ematických aspektů činnosti EGAP. Z hlediska
systematiky tak není autorce co podstatného vytknout' Práce působí |ogicky
uspořádaným a komplexním dojmem' Pokud jde o formá|ní stránku práce, ta je rovněŽ
na ve|mivysoké úrovni.

Vyjádření k práci

Z práce je patrné, Že se autorka dostatečně seznámi|a s rozhodujícími skutečnostmi ve
vztahu ktématu práce aprokáza|a tak potřebnou orientaci v dané tématice. Po úvodu.
kde autorka exp|icitně vymezuje hlavní cí|e práce, nás|eduje šest |ogicky uspořádaných
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kapitol věnovaných jednot|ivým aspektům postavení EGAP. Domnívám se, Že autorka
po obsahové stránce zce|a nap|ni|a požadavky k|adené na zvo|ené téma. Po věcné a
odborné stránce je práce rovněŽ na ve|mi vysoké úrovni. Ve|mi kladně hodnotím ce|ou
řadu kritických poznámek autorky a její tvůrčí přístup ke zvo|enému tématu, dá|e pak
vhodnou práci s grafy, tabulkami a přík|ady. Ce|kově tak práci hodnotím jako ve|ice
zdaři|ou a mám zato, že mŮŽe být vzh|edem ke své komplexnosti vyuŽitelná také jako
určité stručné vodítko pro praxi.

Kritéria hodnocení práce

Sp|něnící|e práce Autorka v rámci zpracování práce zcela nap|ni|a
cí|e, kteÚ si v úvodu práce stanovila.

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce..
v systému Theses'cz

Mám za to, Že autorka dip|omové práce přistoupi|a
ke zpracování práce samostatně. Na zák|adě
vyhodnocení podobnosti práce v systému
Theses.cz |ze uvést, Že by|o nalezeno 29
dokumentů vykazujících shodu, nicméně jedná je
budto o řádně citované zdroje, nebo o termino|ogii
právních předpisů.

Logická stavba práce Pokud jde o systematickou stránku a |ogickou
stavbu, práce působí uspořádaným a komp|exním
doimem.

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazy čné l iteratu ry) včetně
citací

V práci autorka využívá adekvátní poznámkový
aparát (ce|kově 79 poznámek pod čarou v rámci
textu). Práce s |iteraturou je na velmi dobré úrovni,
jedná se přitom téměř vý|učně o zdroje v českém
jazyce, coŽ však vychází z tématu práce. Citace
odpovídaií citační normě.

HIoubka provedené ana|ýzy
(ve vztahu k tématu)

H|oubku provedené ana|ýzy lze ve vztahu k tématu
povaŽovat za zce|a adekvátní.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Upravu práce z formá|ního h|ediska hodnotím jako
velmi kva|itní. Práce obsahuje něko|ik tabu|ek a
qrafů, které rovněžpovažuii za vhodně zvolené.

Jazyková a sty|istická úroveň Pokud jde o jazykovou a sty|istickou stránku, je
práce na výborné Úrovni. Práce je psána čtivě a je
praktickv prosta iakýchkoIiv pochvbení.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

,l) Setka|a se autorka při psaní práce sjiným mode|em fungování ,,státního exportního
pojištění.. neŽli s mode|em pojištění se státní podporou (zejména v podobě ručenístátu)?

2) Jak velký v|iv mají pod|e autorky na pojišťování vývozních úvěrů samotné banky (příp.
nebankovní subjekty)? Mohou banky jako takové překlenout např. vysokou míru rizikovosti
zahraniční investice jen tím, Že jsou ochotny úvěry v urěité ob|asti poskytovat?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě'

NavĚenÝ klasifikační stuoeň Dip|omovou práci hodnotím iako vÝbornou.

A/7
prof. JUDr. n,r",i"ffiová, CSc.

oponent diplorhÓvé práce

2

V Praze dne 9' května 20,t6


