
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 

Katedra obchodního práva 

PF UK 

 

 

Oponentský posudek k rigorózní práci 

 

Autor:   Mgr. Tomáš KRÁL 

 

Téma:  Čas plnění dluhu (se zaměřením na zvláštnosti závazků podnikatele)  

 

Rozsah práce:  104 stran textu 

 

 

Téma práce 

 

Autor předložil k posouzení původně diplomovou práci, která byla zpracována na téma „Čas plnění dluhu“ a 

která jak po rozsahové, tak po formální stránce naplnila všechny předpoklady být posouzena také jako práce 

rigorózní. Předmětem tohoto posudku je proto závěr, zda lze předmětnou diplomovou práci uznat za práci 

rigorózní, tedy zda tato práce dosahuje takové úrovně, jaká je u rigorózních prací požadována. 

 

Téma, které si autor ke zpracování zvolil, je možno hodnotit jako středně obtížné. Kladně hodnotím snahu autora 

o zpracování skutečně komplexní analýzy zvolené problematiky tak, aby podal ucelený a současně přehledný 

výklad všech aspektů času plnění. Velmi kladně hodnotím hloubku provedené analýzy a vysokou odbornou 

kvalitu pojednání, jakož i rozsah literatury a judikatury, z níž autor čerpal. 

 

 

Cíl práce 

 

Cíl práce autor vymezuje v úvodní kapitole, když uvádí, že předmětem jeho zkoumání je institut času plnění 

dluhu, resp. jeho stěžejní ustanovení § 1958 až 1967 občanského zákoníku s tím, že autor má za cíl komplexně 

popsat, analyzovat a uvést do souvislostí jednotlivá ustanovení. Zvláštní pozornost autor zaměří na závazky 

podnikatele s tím, že metodou zpracování odborného textu bude deskripce, komparace a analýza. 

 

Mohu konstatovat, že autor takto vymezený cíl práce bezezbytku naplnil. Kladem práce je především její 

ucelenost, když autor podává dostatečně obsáhlé a podrobné výklady zvolené problematiky.  

 

 

Systematika a struktura práce 

 

Autor člení práci do pěti kapitol. V první kapitole autor podává obecné pojednání o institutu času plnění dluhu, a 

to z hlediska systematické analýzy právní úpravy, terminologického vymezení a také výkladu o významu času. 

Další dvě kapitoly autor věnuje dvěma rozdílným situacím, a to určení času plnění v případě, pokud tento čas je 

předem určen (kapitola druhá), resp. určení času plnění v případě, není-li tento čas předem určen (kapitola třetí). 

Ve čtvrté kapitole autor soustředí pozornost na problematiku předčasného plnění. Konečně poslední, pátá 

kapitola je věnována specifikům právní úpravy času plnění v závazcích podnikatele. 

 

Proti zvolené struktuře rigorózní práce nemám zásadních připomínek. Text je čtivý a přehledný, jednotlivé 

pasáže a kapitoly práce na sebe logicky a systematicky vzájemně vhodně navazují.  

 

 

Obsahová úroveň práce 

 

Jak již bylo výše konstatováno, autor si ke zpracování vybral velmi originální téma, které, jak se domnívám, 

dosud nebylo v tomto rozsahu jako závěrečná práce, či jako práce rigorózní zpracováno.  

 

Mohu konstatovat, že autor se ve výkladu nedopouští žádných nepřesností nebo pochybení. V tomto ohledu je 

obtížné práci cokoliv vytknout. Kladně hodnotím zejména schopnost autora čerpat z dostupné odborné literatury, 

a to jak tuzemské, tak i zahraniční. Velmi kladně hodnotím i autorovu snahu vyvozovat vlastní závěry, jakož i 

schopnost tyto závěry argumentačně podložit.  



 

Za stěžejní kapitoly práce považuji kapitolu druhou a třetí, v nichž autor do potřebné hloubky rozpracovává 

otázku času plnění dluhu ve všech případech, které mohou (z hlediska ujednání obsažených ve smlouvě) v praxi 

nastat. 

 

 

Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň)  

 

K formální úrovni práce nemám zásadnějších připomínek. Text je přehledný a čtivý, formulace autora jsou 

přesné, autor se vyvaroval rozsáhlejšího výskytu gramatických a pravopisných chyb.  

 

 

Práce s literaturou a judikaturou 

 

Proti citačnímu aparátu nevznáším žádné výtky. Rozsah odborné literatury, z níž autor čerpal, je zcela přiměřený 

zvolenému tématu.  

 

Autor v dostatečné míře využil dostupnou tuzemskou i evropskou judikaturu. Proti práci s judikaturou nemám 

žádných připomínek.  

 

 

Otázky k ústní obhajobě 

 

U ústní obhajoby by se autor měl zamyslet nad nedostatky platné právní úpravy a krátce pojednat o možném 

vývoji de lege ferenda.  

 

Shrnutí a hodnocení 

 

Na základě provedeného posouzení hodnotím předloženou diplomovou práci jako práci, která naplňuje všechny 

formální, obsahové i odborné požadavky kladené na práce rigorózní. Práci hodnotím jako velmi kvalitní odborné 

pojednání na zvolené téma a proto ji plně doporučuji k uznání za práci rigorózní.  
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