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OPONENTSKÝ POSUDEK (RIGORÓZNÍ PRÁCE) 
 
Jméno rigorózanta: Mgr. Dorota Ryčlová 
Téma práce: Dar v proměnách času 
Rozsah práce: 122 stran vlastního textu (dle prohlášení autorky 217 229 znaků 

včetně mezer, tj. 120 NS) 
Datum odevzdání 
práce: 

30. května 2018 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma obsahuje jak prvek aktuálnosti, tak i prvek novosti. Téma daru 
samo o sobě nelze považovat za nové, avšak za nový (či novátorský) lze považovat 
přístup, který autorka k danému tématu zvolila. Tento přístup lze dobře ilustrovat již 
poukazem na obsah práce, z nějž je na první pohled zřejmé, že čtenáři se do rukou 
dostává více, než by očekával – nejde o pouhé popisné zpracování právní úpravy daru 
de lege lata, či pouhou deskripci vývoje právní úpravy (v podrobnostech k tomu srov. 
dále). Aspekt aktuálnosti (a rovněž komplexnosti) je podtržen tím, že se autorka zvláště 
věnuje některým podobám darů, které překračují rámec OZ a jsou dnes hojně 
využívány (srov. zejm. pasáže o daru sponzorském, o souvislosti mezi darováním a 
SJM, o dobročinných sbírkách atd.). 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje a zda je schopna jejich náležité aplikace v samostatné tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  Z pohledu soukromoprávní doktríny jde sice o téma již zpracovávané, avšak 
zpravidla pouze způsobem, který danou problematiku mapuje zejména z pohledu de 
lege lata (a příp. z pohledu vývoje právní úpravy), avšak nikoliv tak komplexním a 
mezioborovým způsobem. To samozřejmě zvyšuje náročnost na zpracování tématu a 
rovněž náročnost pokud jde o vyhledání a použití relevantních zdrojů (v rámci autorkou 
zvoleného přístupu nelze rozhodně vystačit s prameny soukromoprávní doktríny). 
Autorce se tak otvírá na jednu stranu široké pole pro práci s různými zdroji, na straně 
druhé však musí autorka vážit, jaké zdroje lze ještě k danému tématu považovat za 
relevantní. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat ze standardní odborné 
literatury, jak učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny 
na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po systematické a formální stránce je práce bohatě strukturována. Obsahuje 
celkem deset kapitol, z nichž první a poslední tvoří úvod a závěr. Tyto nebývá většinou 
zvykem číslovat, takže fakticky je kapitol věnovaných rozboru tématu osm. I tak však je 
z osnovy obsahu zřejmé, že autorka věnovala systematice práce značnou pozornost a 
péči. Všechny kapitoly se dále dělí na menší celky, což orientaci v systematice činí 
přehlednější. Pouze v několika případech autorka používá čtyři vnořené úrovně, což je 
mezní limit, který by měl být užit jen výjimečně (v rámci práce autorky o části kap. 6, 7 
a 8, což ještě nelze považovat za nadměrné). Systematika práce zároveň doráží hlavní 
metody práce, a to od obecného k jednotlivému a od staršího k novějšímu (kap. 2 – 
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obecné vymezení pojmů, kap. 3 dar v komplexním náhledu dalších vědních oborů, kap. 
4 dar v minulosti, kap. 5 pojetí daru v současnosti atd). Těžiště práce lze snadno 
identifikovat, je tvořeno kap. 4 až 7. Ovšem kap. 8 (smíšené a hraniční instituty) a kap. 
9 (Ne-dary mimo NOZ) těžiště práce vhodně doplňují a dávají práci značnou přidanou 
hodnotu (vzhledem k šíři záběru těchto kapitol a množství institutů a jevů, které jsou 
v nich postiženy). 
  Formální dělení práce (srov. počet kapitol již výše a dílčí členění rovněž již 
výše) odpovídá logické stavbě a systematice celé práce. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce i formální členění odpovídá 
zvolenému tématu i cílům, které si autorka vytyčila (srov. dále), a zároveň odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu, pokud jde o ucelenost 
koncepce a logické a systematické stavby celé práce. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Jak bylo uvedeno již výše, čtenář již na základě prostudování obsahu pozná, 
že je mu předkládána práce, která zvolené téma zpracovává podrobně a do značné 
šíře. V úvodu autorka stanovila cíl práce: „Cílem této práce tedy je co možná 
nejkomplexněji rozebrat, co je a co není způsobilé být předmětem darování. (…) Co 
vlastně jsou ta kritéria, kterými bychom se měli řídit při hledání odpovědi na otázku, co 
je a co není darem ve smyslu předmětu darovací smlouvy.“ Komplexnost zpracování 
tématu byla již zmíněna výše a na tomto místě lze shrnout, že tato komplexnost 
představuje značnou přidanou hodnotu celé práce a je zároveň v souladu s cílem, který 
si autorka vytyčila. Nelze tak pochybovat o tom, že autorka cíl práce splnila. Další 
přidanou hodnotu práce lze spatřovat v tom, že se nevyhnula ani zpracování 
hraničních institutů, kde samozřejmě lze předpokládat určitou názorovou pluralitu a 
tudíž musí autorka své názory podložit náležitou argumentací. Kladně lze hodnotit 
rovněž závěr práce, který velice přehledně shrnuje poznatky, k nimž v práci dospěla. 
Konečně jako obiter dictum kladně hodnotím na s. 111 kulturní přesah autorky, když do 
své argumentace umě zapojila citát ze Shakespearova díla Romeo a Julie. 
  Avšak řečeno shodně s tímto klasikem světového dramatu, „kdo neměl ran, se 
jizvám vysmívá“, tudíž je třeba autorce k práci uvést některé výtky. Předně je třeba 
upozornit na slovní spojení (a zkratku) nový občanský zákoník, které se v práci 
vyskytují. Je současný OZ čtyři roky po nabytí účinnosti ještě nový, nebo nikoliv? Dále 
na s. 95 se autorka zabývá mrtvým lidským tělem a v té souvislosti uvádí také odkaz 
na judikát sp. zn. 22 Cdo 2773/2004, avšak konkrétně z něj necituje. Nahlédneme-li 
však do něj, zjistíme, že se v něm řeší problematika lidských ostatků, nikoliv lidského 
těla, což je rozdíl i z hlediska zákona o pohřebnictví. Autorka měla tento rozdíl na 
uvedeném místě blíže vysvětlit či na něj alespoň upozornit. Další výtky jsou spíše 
formálního rázu (tam lze zařadit i poznámku ohledně „NOZ“). Právní předpisy a 
judikatura nejsou „literaturou“ v tom smyslu, jak je užita v nadpisu na s. 114 (vhodněji 
např. literatura a další zdroje, či jen použité zdroje). Na s. 113 u první zkratky je chybně 
uveden spojovník místo pomlčky. Na s. 13, 16 a dalších v citaci, pokud se chce 
naznačit vypuštění části textu třemi tečkami, bývá zvykem je vložit do závorky. Na s. 28 
by v nadpisu dílčí kapitoly neměla být zkratka, vhodnější je v nadpisu vypsat slovy. 
Namátkou lze upozornit též na nevhodnou stylistiku: např. na s. 9 „co vlastně jsou ta 
kriteria“ (vhodněji např. „co vlastně tvoří ta kriteria“). Tyto nedostatky však nejsou 
natolik závažné, aby zásadním způsobem snížily kvalitu jinak celkově poctivě 
zpracované práce. 
  Práci hodnotím – i přes uvedené drobné výtky – jako nadprůměrné 
zpracování tématu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování tématu i 
použitých právně-hermeneutických metod. Práce vyniká zejména komplexností a 
systematičností postupu autorky.  
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
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Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autorka tento cíl 

splnila. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. Automatická 
kontrola shod provedená systémem theses.cz 
generuje dokument čítající 1849 stran, představující 
71 dokumentů obsahujících shody. Míra shody 
však v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. 
Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý dokument 
prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se 
týkají povětšinou názvů právních předpisů či citací 
zákonných textů či citací judikatury, které logicky 
musí být shodné. Na základě uvedeného 
dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by 
autorka nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
je možno ji hodnotit jako zdařilou a celkově 
koherentní. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracovala s cca 60 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, včetně literatury 
zahraniční (již výše). Vedle toho autorka pečlivě 
pracuje s judikaturou (cca 30 judikáty). To je zcela 
dostačující vzhledem k požadavkům kladeným 
na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu práce zpracovala co 
do podrobnosti způsobem odpovídajícím 
požadavkům na práce tohoto druhu. Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky k práci jsou obsaženy již výše v textu. 
 
6.2 Autorka by mohla rozvést problematiku „darování“ mrtvého lidského těla a contrario 
darování lidských pozůstatků a rovněž a contrario lidských ostatků. Je z pohledu 
soukromoprávního mezi uvedenými rozdíl? V kap. 7.4.2 a 7.4.3 zmiňuje autorka 
problematiku reklamních předmětů a vzorků zdarma. V té souvislosti by mohla rozvést 
otázku související s tzv. youtubery a tzv. influencery, kteří od svých sponzorů obdrží různé 
výrobky, které však posléze určitým způsobem prezentují v rámci svých veřejně šířených 
videí. Jak na lze poskytnutí výrobků za těchto okolností nahlížet z pohledu soukromého 
práva? Resp. lze na tyto případy vůbec nahlížet jako na darování? 
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Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky 
kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti 
a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 18. 06. 2018 
 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


