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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Analytické pojednání zdánlivosti jako jednoho z právních institutů, jež přinesla rekodifikace 

soukromého práva (byť v pravém smyslu nejde o institut, který by dříve českému právu nebyl 

vůbec znám), lze považovat za přínosné. Při vhodném uchopení je téma aktuální a pro účely 

diplomové práce vhodné. 

 

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

metody 

Téma práce je středně náročné až náročnější. Vyžaduje totiž poměrně hlubší analytické 

pochopení pojednávaného tématu a to včetně jeho kontextuálního zasazení, které je pro 

možnost kritického hodnocení platné právní úpravy zdánlivosti a její doktrinální reflexe 

stěžejní. Pozornost, kterou diplomant věnuje zejména historickým konotacím tématu, je tak 

třeba přivítat. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Text je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je velmi logická, jednotlivé pasáže na sebe 

systematicky navazují. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Diplomant nejprve podrobně 



 

 

představuje historický vývoj týkající se vad právního jednání od římského práva po 

soukromoprávní rekodifikaci z roku 2012. Ve druhé kapitole se zabývá obecnou 

problematikou právního jednání (ačkoli je kapitola spíše nadbytečně nazvána „Právní 

skutečnosti“) včetně jeho neplatnosti a neúčinnosti. Stěžejní třetí kapitola je pak věnována 

samotné zdánlivosti právního jednání, zejména vadám právního jednání, které ji způsobují, a 

následkům zdánlivého jednání. Závěrečná čtvrtá kapitola přináší exkurz do římskokatolického 

kanonického práva s jeho pojetím vad právního jednání. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 

standardní. Rozsahem se jedná o práci dlouhou. Diplomant vypracoval zdařilý přehled dané 

materie zasazený do jejího historického a teoretického rámce včetně doktrinální diskuse. 

Ocenění zasluhuje zařazení autorových vlastních kritických poznámek a hodnocení, jako i 

konkrétních návrhů de lege ferenda. Práce postrádá komparativní prvek (nepovažujeme-li za 

něj – v jistém smyslu – historickou kapitolu), to však vzhledem k jejímu zaměření není větším 

nedostatkem. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Není důvod pro pochybnosti o samostatném 

postupu diplomanta při vypracování práce. 

V práci jsem nenašel žádné známky 

plagiátorství. 

Logická stavba práce 
Struktura práce je velmi logická a 

z formálního hlediska vhodná. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Práce se zdroji i citacemi je dobrá. 

Diplomant využil odpovídajícího množství 

pramenů zahrnujících právní předpisy, 

odbornou literaturu a judikaturu. V práci 

absentují cizojazyčné sekundární prameny, 

což je však vzhledem k jejímu zaměření 

spíše pochopitelné (byť by studium 

takových zdrojů mohlo dále prohloubit 

historické pojednání). Použit je pouze jeden 



 

 

odborný článek (a to nikoli 

z recenzovaného časopisu), to však 

samozřejmě není významným nedostatkem. 

Ocenění zasluhuje vysoký počet poznámek 

pod čarou, kterých je v práci vhodně 

zařazeno 308. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je prostoupena kvalitní analýzou 

zvoleného tématu. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Grafická úprava práce je dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň práce je 

dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci 

nezatěžují zásadní gramatické chyby. S 

právní terminologií diplomant pracuje 

správně. 

 

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě 

s předběžným hodnocením výborně.  

 

V práci navrhujete, aby právní jednání rozporná s ustanoveními na ochranu slabší strany 

nebyla stižena zdánlivostí, ale spíše relativní neplatností. To by v některých případech 

znamenalo významný posun v míře ochrany slabší strany. Jak nicméně hodnotíte rozhodnutí 

zákonodárce stíhat předmětná právní jednání právě zdánlivostí v širším kontextu ideových 

základů občanského zákoníku? 

Jak podle Vašeho názoru ovlivnilo pojetí vad právního jednání v římskokatolickém 

kanonickém právu institut zdánlivosti v současném soukromém právu? 

 

V Praze dne 28. 8. 2020  

 

        ___________________________ 

              oponent 

 


