
 Oponentský posudek 

 

Jméno diplomanta: Tereza Nosková 

Téma a rozsah práce: Tichá společnost – práva a povinnosti smluvních stran, 71 s. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Tichá společnost je klasickým, leč v literatuře většinou 

opomíjeným tématem.   

 

2. Náročnost tématu na: 

 - teoretické znalosti, 

 - vstupní údaje a jejich zpracování, 

 - použité metody. 

Téma není z teoretického pohledu obzvlášť náročné, je ale v naší literatuře málo zpracovávané. 

Celkově tak lze hodnotit náročnost tématu jako střední. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

           - splnění cíle práce 

Diplomantka v práci zpracovává téma v celku vyčerpávajícím způsobem, přičemž se nevyhýbá ani 

sporným otázkám, jež se v této souvislosti nabízejí. Cíl práce lze tedy považovat za splněný. 

 

           - samostatnost při zpracování tématu, 

Práce byla zjevně zpracována samostatně. 

 

           - logická stavba práce, 

Práce je členěna vcelku logicky. Jistý nedostatek v tomto ohledu představuje rozdělení na práva a 

povinnosti tichého společníka a následně na práva a povinnosti podnikatele. Jak diplomantka sama 

opakovaně poznamenává, vzhledem k tomu, že tichá společnost je smluvním vztahem, právům 

jedné strany vždy zrcadlově odpovídají povinnosti druhé. Bylo by proto vhodnější traktovat 

například vždy jen povinnosti každé smluvní strany a tím se vyhnout zbytečným duplicitám či 

umělému roztržení témat mezi obě tyto části. 

 

           - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací, 

Práce se soudobou domácí literaturou je dostatečná. Bohužel zcela chybí jakákoliv práce 

s literaturou zahraniční, která by přitom vzhledem k omezené míře domácího zpracování tématu 

mohla diplomantce otevřít nové obzory. Pohříchu i prvorepubliková literatura, která by do jisté míry 

mohla zahraniční literaturu suplovat (např. v případě nedostatečné jazykové vybavenosti 

diplomantky), je citována jen sporadicky. 

 

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu), 

Hloubka provedené analýzy nepřekračuje rámec toho, co je traktováno v domácí literatuře. To občas 

vede diplomantku k nesprávným závěrům, např. shledává-li, že tichá společnost „má ve formě 

podobné té dnešní historii sahající až do druhé poloviny 19. století“ (str. 5), ač ve skutečnosti lze 

tuto historii stopovat mnohem dále (vůbec tak například není zohledněn vývoj kolem přijetí 

francouzského obchodního zákoníku na začátku 19. století).  

Některé závěry by pak takový širší rozhled minimálně zpochybnil. Tak osobně nesouhlasím (jsem si 

ovšem vědom toho, že věc je sporná) se závěrem, že tichá společnost je pouhou varietou society: 

její historické základy jsou zcela odlišné a přes pozdější sblížení se podle mého názoru jedná o 

samostatné smluvní typy. Diplomantkou zastávaný pohled, že se úprava society dokonce užije na 

tichou společnost subsidiárně, potom podle mého názoru dokonce porušuje systematiku našeho 

občanského zákoníku a vede k nesprávným závěrům; úpravu society by snad bylo možno použít per 



analogiam, to by ovšem úprava tiché společnosti musela obsahovat mezeru, již by takto bylo nutno 

zaplnit. Nedomnívám se, že tomu tak je. 

Zvláště upozornit jsem nucen na názor (i zde ovšem převzatý z naší reputabilní literatury), že by 

snad odchylka od kogentního § 2753 odst. 1 OZ byla možná, dávajíc vzniknout smlouvě inominátní 

(str. 40). Takový pohled na úpravu smluvních typů je nesprávný a velmi nebezpečný, neboť by 

v důsledku znamenal, že ani kogentní pravidla v této úpravě ve skutečnosti kogentní nejsou. 

  

  

           - úprava práce (text, grafy, tabulky), 

Úprava práce je standardní.  

 

           - jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a stylistická úroveň je nadprůměrná, diplomantka formuluje kultivovaně, chyby a 

překlepy jsou výjimkou. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě nechť se diplomantka znovu zamyslí nad otázkou, zda se na tichou společnost 

subsidiárně použije úprava society. 

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: 

Navrhuji hodnotit známkou 2-3. 

 

V Praze dne: 14. 5. 2019 

                                                          

                                                                                          ……………………………… 

                   JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

        oponent diplomové práce 


