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1. Aktuálnost (novost) tématu Téma bylo zvoleno v akademickém roce 2017/2018, kdy 

vzhledem ke kodifikaci soukromého práva bylo velmi aktuální. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody Téma vyžaduje zejména znalost závazkového práva a některých otázek práva 
veřejného (zákon o bankách, o platebním styku apod.). K dipozici je relativně dostatečná 
odborná literatura a v menším rozsahu i judikatura. Použité výkladové metody jsou 
adekvátní pro předložené dílo. 

 
3. Formální a systematické členění práce Autor velmi důsledně vytěžil odbornou literaturu 

jak co do struktury díla, tak co do obsahu. Ke škodě věci samé tak vzniklo dílo zrcadlící 
současný stav poznání problému a nikterak nerozvíjející dosavadní stav bádání. 

 
4. Vyjádření k práci Vzhledem ke skutečnosti, že se autor velmi inspiroval dostupnou 

odbornou literaturou (byť ji řádně cituje) vzniklo tak zejména v prvních třech částech dílo 
obsahující kompilaci odborné literatury bez vlastních přínosů studenta. Teprve část čvrtá 
představuje výsledky tvůrčí práce, byť ve značně limitované podobě. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce byl rozbor právní úpravy. Tento cíl byl 

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

Určitou samostatnost při zpracování student 
prokázal zejména ve čtvrté části. V předchozích 
částech se nechal svázat prameny až v příliš velkém 
rozsahu. 

Logická stavba práce Práce má logickou stavbu. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Práce vytěžila zdroje tuzemské a zejména jejich 
prostřednictvím i zdroje zahraniční. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Práce zůstává na úrovni dosavadního poznání 
problematiky; nové otázky neřeší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

V pořádku. 

Jazyková a stylistická úroveň V pořádku. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 Pokud bude smlouva o platebních službách odkazovat na obchodní podmínky toho, kdo 
vede účet, jaká pravidla bude třeba respektovat při provádění její změny prostřednictvím změny 
obchodních podmínek?  
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

doporučuji 
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