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2. Další hodnocení a připomínky k práci: 

 

Celkově se práci podařilo dovést do zdárného konce, přes velmi výrazné nesnáze v průběhu 

zpracování (způsobené nepochybně též nedostatečnými konzultacemi a změnou vedoucího 

práce). Z původně nevyhovujících prvních verzí se text dostal do podoby, kterou lze hodnotit 

jako v zásadě zdařilou, vezmeme-li v úvahu mírnější měřítka pro bakalářské práce. 

Po dohodě s vedoucím došlo k mírnému zúžení tématu pouze na nástroje používané 

v bankovní sféře, aby bylo možno v daném rozsahu práce téma vůbec nějak smysluplně 

pojmout. 

Autorka tedy nejprve zajišťovací nástroje obecněji charakterizuje, z praktického pohledu se 

zamýšlí nad jejich výhodami a nevýhodami a v závěrečné části je srovnává z pohledu pěti 

kritérií. Tuto strukturu lze hodnotit pozitivně. 

Výhrady lze vznést k ne zcela stoprocentní systematičnosti srovnání. Autorka nedostatečně 

vyjasnila, zda srovnává tyto nástroje z pohledu věřitele a jeho nákladů, anebo dlužníka. Občas 

text působí poněkud nekonzistentně. 

V práci by též neměla úplně chybět zmínka o tzv. finančním zajištění (dle zvláštního zákona). 
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Stejně tak např. u směnečné kapitoly bylo možno ještě rozvést, že směnku může použít 

samotný dlužník jako zajišťovací nástroj (zajišťovací směnka), bez další osoby, kdy věřitelem 

je banka, anebo lze využít právě směnečného rukojemství (aval), kdy tímto avalem je banka. 

V obou případech jde o něco jiného. To se pak promítá i do obsahu srovnávací kapitoly. 

I v kapitole 3.4. autorka pojednává o směnce obecně, ale o rukojemství, o kterém celá kapitola 

je, se již podrobněji nezmiňuje. 

Celkově je ale třeba ocenit úsilí autorky a výsledek její snahy lze hodnotit pozitivně. 

Z formálního pohledu se (zřejmě z důvodů nedostatku času) nepodařilo odstranit všechny 

nedostatky, v práci lze tak nalézt několik překlepů a gramatických chyb, i typografických 

nedostatků. 

Práci by slušela alespoň stručná informace o změnách, které přinese nový občanský zákoník. 

 

3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 

a) Na str. 37 autorka zařazuje směnečný aval z hlediska vysoké finanční náročnosti před 

bankovní záruku i před stand-by akreditiv. Není však uvedeno podrobnější zdůvodnění 

přesných nákladů. Jde patrně o to, z jakého pohledu autorka náročnost hodnotí a zda směnku 

připouští využít i jinak, než jen skrze rukojemství. Jak by vypadalo poněkud jiné srovnání – z 

 pohledu dlužníka? Tedy při konstantní výši úvěru (např. 10 mil Kč), je pro dlužníka finančně 

náročnější vystavit věřiteli zajišťovací směnku, anebo sehnat si bankovní záruku? A je 

finančně náročnější (pro dlužníka) sehnat banku do pozice poskytovatele bankovní záruky, 

anebo do pozice avala? 

 

b) Jak se liší „finanční zajištění“ od zástavního práva z hlediska praktického fungování při 

uspokojování pohledávky? Lze sjednat propadnou zástavu? A jak je tomu u finančního 

zajištění? 

 

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 

 

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

VELMI DOBŘE 
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