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VYJÁDŘENÍ POVĚŘENÉHO AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA 
 
Jméno rigorózanta: Mgr. Martin Blaha 
Téma práce: Smlouva o dílo se zaměřením na stavbu jako předmět díla 
Rozsah práce: 309 759 znaků (dle prohlášení autora) vč. mezer, tj. 172 

normostran 
Datum odevzdání 
práce: 

31. 05. 2020 (el. podoba) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Problematika smlouvy o dílo je aktuální. Platí to tím spíše vzhledem k autorem 
zvolenému zaměření. Autor totiž nehodlá pojednávat o smlouvě o dílo obecně, nýbrž 
se zaměřuje na dílčí problematiku, kdy předmětem smlouvy o dílo je stavba. Právě tyto 
právní poměry (týkající se výstavby) stále přinášejí mnohá specifika a problematické 
otázky, jak dokládá i judikatura českých soudů. 
  Hodnocení PAP: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného kladně. 
Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózant osvojil teoretické 
poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a zda 
zvládl jejich aplikaci a doložil tak schopnost vlastní samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky. 
 

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

použité metody 
 
  Téma smlouvy o dílo lze považovat za tradiční, takže při jeho zpracování lze 
vycházet ze standardního množství zdrojů (napříč literaturou komentářovou i 
časopiseckou). Náročnost tématu ohledně vstupních údajů je ovšem umocněna tím, že 
autor si nemůže vystačit pouze s literárními zdroji, nýbrž musí pracovat také 
s judikaturou. Vzhledem k tomu, že autor hodlá v práci užít také metody komparativní, 
je tím dále zvýšena náročnost na zpracování ohledně práce se zahraničními zdroji.  
  Hodnocení PAP: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, jakož i 
prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z palety dostupné literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké a rovněž z judikatury, odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Systematika práce je vzhledem k tématu pojata vhodně. Vzhledem k tomu, že 
rozsah práce je spíše větší, je opodstatněný také vyšší počet kapitol (12, k čemuž je 
nutno připočíst úvod a závěr práce). Vyšší počet kapitol ovšem dovoluje autorovi 
přehledně zpracovat jednotlivé dílčí problémy. Systematika práce je zároveň budována 
na osvědčeném postupu od obecného k dílčímu a od staršího k novějšímu. Tento 
způsob logické stavby práce je pro dané téma vhodný. Autor se tak v první kapitole 
zabývá historickým vývojem, v kapitolách 2 až 4 pak klíčovými pojmy (smlouva o dílo, 
dílo a cena díla). Kapitola 5 pak analyzuje proces provádění díla, na což logicky 
navazuje kap. 6, týkající se provedení díla. Počínaje kapitolou 7 se autor zabývá 
specifickými otázkami (vlastnické právo ke stavbě, vady stavby, vícepráce, odstoupení 
od smlouvy, zajištění). V kapitole 12 pak provádí autor komparaci české právní úpravy 
s právní úpravou Bauvertrag podle právní úpravy německé. 
  Hodnocení PAP: Systematické členění práce je vzhledem k tématu zvoleno 
vhodně. Zvolené systematice plně odpovídá formální členění práce na jednotlivé 
kapitoly, jejich dílčí struktura je rovněž přehledná a odpovídá celkové koncepci práce. 
Formální a systematické členění práce tak odpovídá požadavkům, které jsou kladeny 
na práce tohoto druhu. 
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4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím 
způsobem zpracován 
 
  V úvodu autor seznamuje čtenáře s cílem práce: „nejen popsat a zhodnotit 
právní úpravu stavby jako předmětu díla obsaženou v občanském zákoníku, ale 
především nastolit problematické právní otázky ze smlouvy o dílo a hledat na ně 
odpovědi v kontextu dosavadní judikatury, popřípadě názorů jiných autorů. Snahou je 
rovněž zamyslet se částečně nad řešením právních problémů de lege ferenda.“ 
Vzhledem ke stanovenému cíli se výše popsaná systematika jeví jako vhodná. Na 
práci kladně hodnotím, že autor v úvodních pasážích nerezignoval na stručný 
historický exkurz a předně, že užil také metody komparativní. Pokud jde o komparaci 
s Německem, autor pracoval se sedmi cizojazyčnými (německými) zdroji, což lze 
považovat za mírně nadprůměrné ve srovnání s podobnými pracemi. Kladně dále 
hodnotím, že autor důsledně pracoval s judikaturou (jak ostatně avizoval již ve 
vymezení cíle práce) – celkem 81 judikátů, což je nepochybně značně nadstandardní 
počet ve srovnání s podobnými pracemi, to zvláště u vědomí toho, že práce má 
relativně úzce vymezené téma. Konečně kladně hodnotím, že autor napříč prací 
průběžně vyslovuje své vlastní názory (s. 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 51, 57 
atd. a v závěru práce). 
  Na okraj poznamenávám, že na s. 137 je jeden zdroj (Tégl, P.) zřejmě 
nedopatřením uveden dvakrát za sebou. 
 
  Práci hodnotím jako zdařilé zpracování tématu, a to ohledně logické 
stavby, hloubky zpracování tématu, použitých právně-hermeneutických metod i 
práce se zdroji. Domnívám se tedy, že zamýšlený záměr práce byl odpovídajícím 
způsobem zpracován a že předložená rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autor tento cíl splnil 

(srov. již výše). 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to jak pokud jde 
o literaturu, tak judikaturu. Automatická kontrola 
shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 20.565 (!) stran, představující 589 
dokumentů obsahujících shody. Míra shody však 
v žádném dokumentu nepřesahuje 5 %. Nakolik je 
v lidských silách takto obsáhlý dokument v rámci 
časové dotace pro posouzení práce prostudovat, 
lze konstatovat, že nalezené shody se týkají 
povětšinou názvů právních předpisů či citací 
zákonných textů nebo citací judikatury, které 
logicky musí být shodné. Automatická kontrola 
shod provedená systémem Turnitin indikuje 96 
zdrojů obsahujících shody, čímž generuje celkovou 
podobnost (overall similarity) 19 %. Z toho je však 
třeba věnovat pozornost pouze zdroji č. 1, kde je 
indikována shoda 6 % (od zdroje č. 2 se vykazuje 
shoda 1 % a méně). Pokud jde o zdroj č. 1, je třeba 
konstatovat, ani toto číslo samo o sobě ničeho 
nevypovídá, neboť jde o souhrn všech shod 
z jednoho zdroje (dspace.cuni.cz), v němž jsou 
ovšem agregovány jednotlivé dílčí zdroje z tohoto 
úložiště. Po prostudování pasáží označených 
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systémem Turnitin pro tento zdroj konstatuji, že 
indikované shody se týkají především ustálených 
citací profilující teoretické literatury, ustálených 
právních obratů, zákonných ustanovení, judikatury 
či ustálených právních obratů. Na základě těchto 
kontrol tedy nelze učinit závěr, že by uchazeč 
nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje (srov. již výše). Seznam použité literatury 
je přehledný. Ze seznamu vyplývá, že pracoval 
s necelými třiceti publikacemi, ať už 
monografického či časopiseckého charakteru 
(včetně 7 zahraničních zdrojů, již výše). To je ještě 
dostačující pro práce tohoto druhu, avšak je to 
zároveň vyváženo důslednou a nadstandardní prací 
s judikaturou (81 judikátů, již výše). Celkově je 
práce se zdroji postačující pro požadavky 
kladené na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu práce zpracoval co do 
podrobnosti způsobem odpovídajícím požadavkům 
na práce tohoto druhu. Hloubku zpracování 
dokresluje pečlivá práce poznámkovým aparátem 
(celkem 250 pozn. pod čarou). Lze tedy uzavřít, že 
autor zvolené téma zpracoval a vyčerpal 
dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů je pravděpodobně vyšší než průměrná 
normostrana. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Autor v závěru konstatuje, že v české právní úpravě postrádá větší ochranu 
zhotovitele, pokud jde o zaplacení ceny díla. V rámci obhajoby by se autor mohl zaměřit na 
otázku, jaké nástroje vedoucí k ochraně zhotovitele (pokud jde o zaplacení ceny díla) by 
mohly být de lege ferenda zvažovány (také s přihlédnutím k německé úpravě). 
 
V Praze dne 04. 06. 2020 

 
_________________________ 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
pověřený akademický pracovník 


