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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autor zvolil vysoce aktuální (a v současné době stále diskutované) téma forem právního jednání 
a jeho pojetí v českém civilním právu, zejména s ohledem na rekodifikační úsilí. Téma, které 
pro svůj mimořádný praktický dopad zasluhuje zvýšenou pozornost odborné veřejnosti. Autor 
v úvodu své práce jasně vymezuje její cíle a klade si otázky, na které se snaží svou prací nalézt 
odpověď. Mezi stěžejní výzkumnou otázku řadím tu, jak se do nových forem právních jednání 
promítají změny v oblasti komunikačních technologií a zda je současná úprava dostatečná 
v tomto smyslu? A právě v této části (kapitoly 5 a 6) spatřuji těžiště práce z hlediska jejího 
přínosu, nakolik obsahuje nové poznatky, autorovy argumenty a některé nové myšlenkové 
konstrukty, jež dále přecházejí do úvah de lege ferenda. Vlastní metody práce a přístupu jsou v 
úvodu naznačeny, i z práce samotné je patrno, že autor zvolil analytický a komparativní přístup 
(úprava OZ 1964), který vhodně kombinuje s deskripcí a evaluací judikatury, aby nakonec 
dospěl k syntetizujícímu poznatku, resp. k dílčímu závěru, jenž je povětšinou vyargumentován. 
Mám za to, že názory teoretiků citované na str. 40 se nevylučují, resp. jsou v opozici jen 
zdánlivě, nakolik se může in concreto uplatnit námitka relativní neplatnosti, přičemž posouzení 
se odehrává právě v režimu vyvratitelné domněnky.  
 
2. Logická struktura a členění rigorózní práce:  
Text (205 tis. znaků) je celkově velmi přehledně a jasně členěn, jeho struktura je logická, 
jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá klasickým 
doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění pro odborný text, tj. 
úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a odborné diskuse nad problémem, 
stručný rozbor judikatury a další teoretická východiska, nakonec závěr a úvahy de lege ferenda. 
Práce je rozdělena do 6 dílčích kapitol, kdy první kapitola (právní jednání, povaha, druhy) 
obsahuje teoretická východiska zkoumané problematiky. V dalších výkladech pak usiluje o 
vymezení a základní charakteristiku (analýzu) jednotlivých forem právního jednání v tuzemské 
právní úpravě, jakož i v komparativních souvislostech. Práce se celistvě věnuje tradičním 
formám: ústní, písemné a konkludentní a dále novým formám právních jednání.  
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů (převážně 
českých), které autor správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu s citační 
normou. Poznámkový aparát mohl být propracovanější. Výběr literatury a pramenná základna 
zdá se reprezentativní a zahrnuje relevantní tituly především naší nauky. Lze ocenit, že autor 
neváhá konfrontovat základní názory české doktríny a jejich odlišná stanoviska zasadit do 
širšího kontextu a opatřit vlastním hodnocením a závěrem. Práce je tak v tomto ohledu 
originálním autorským přínosem (zejm. kap. 5 a 6).  
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce 



Pokud bych práci měl něco vytknout, pak je to celková jazyková i stylistická úroveň, resp. 
formální stránka práce. V práci se bohužel objevuje řada překlepů, chyb, nepřesností a zejména 
formulačních nejasností (str. 6, 8, 10, 11, 17, 22, 24, 27, 29 atd). Práce jakoby postrádala 
důkladnou jazykovou revizi, minimálně v první polovině. Což bohužel – a myslím zbytečně – 
snižuje celkový dojem z práce jako takové a velmi komplikuje čtení a porozumění textu.    
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
Práce předkládá řadu zajímavých názorů a závěrů. Ocenitelné je to zejména kupř. při výkladu 
vztahu § 561/1 a § 562/1, kde autor proponuje vlastní závěr vycházející z premisy racionálního 
zákonodárce. Je to závěr o komplementaritě obou ustanovení a nikoliv specialitě, jak uzavírají 
jiní autoři. Pracuje s bohatou judikaturou (cca 50 rozhodnutí nejrůznějších soudních stolic) a 
komentuje zprostředkovaně i některá legislativní řešení německá, francouzská, anglická i další. 
Při ústní obhajobě by se autor mohl znovu a blíže vyjádřit zejména:  

 k závěru na str. 33 o výkladu ustanovení § 563 – autor naznačuje svou polemiku se závěry 
Melzerovými, leč argumenty na obou stranách v textu postrádám… 

 mám za to, že předběžné prohlášení nevede jen svěření záležitostí opatrovníkovi (str. 34) 

 nemožné plnění má vésti spíše k zániku závazku (a nikoliv relativní neplatnosti), je-li ta 
nemožnost následná – str. 8 + celkově je vymezení důvodů relativní neplatnosti poněkud 
nešťastné, neboť se domnívám, že i nedodržení formy stanovené zákonem může za splnění 
určitých okolností vést k neplatnosti absolutní (str. 8).  

 kde zákon výslovně stanoví požadavek ústního právního jednání u souhlasného prohlášení 
o otcovství dítěte dle §779?  

 výklad § 565 o soukromých listinách je zjednodušen (str. 10) – autor zde nebere v potaz 
presumpci uznání pravosti a správnosti v případě zjevného podepsání dotčené listiny.  

 použití výrazu take it or leave it (str. 20) není v daném kontextu zcela případné 

 jaká je aktuální judikatura NS k výkladu § 88 OZ – zejm. použití takto získaného důkazu 
v soudním řízení – srov. 21 Cdo 1267/2018?   

 blíže rozvést co je v britské úpravě formy právního jednání rozuměno tzv. funkcí 
„usměrnění“ (str. 26)?  

 otázku na str. 57 na konci pokládám za mimořádně významnou, avšak autor ji ponechal 
bez odpovědi, mohl by tedy naznačit svůj názor při obhajobě.  

 v čem tkví kritika rozhodnutí NS 26 Cdo 1230/2019?  

 je otázkou, zda úplně absentuje vůle jednající osoby (prodávající) při koupi přes webový 
portál, když ze své vůle umožnil automatický systém potvrzování objednávek – str. 70 

 v čem spatřuje autor největší rizika tzv. smart contracts a tzv. biometrického podpisu?  
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu rigorózní práce 
Práce po odborné stránce s výhradami výše uvedenými splňuje požadavky kvalifikační práce 
tohoto stupně. Prokazuje autorovy dobré (teoretické i praktické) znalosti vybrané 
hmotněprávní problematiky, již však nepříliš hlubokou a přesvědčivou orientaci v ostatních 
oblastech civilního práva, jež bývá obvyklá u rigorózních prací.  

 
Závěr:  

Práci i přes výhrady výše uvedené ještě doporučuji k ústní obhajobě.  
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