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1. Stanovení cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu 

Autorka si jako základní cíl v předkládané práci stanovila zhodnocení právní úpravy zániku 

závazků, která v důsledku rekodifikace doznala oproti předchozímu právnímu stavu určitých 

změn a i pod vlivem některých cizích právních úprav přinesla nová řešení. Svou pozornost 

se autorka přitom rozhodla zaměřit především na jiné způsoby zániku, než je splnění. Ocenit 

lze dále fakt, že za svůj vědecký úkol si určila také posouzení, jak na přijaté změny 

zareagovala aplikační praxe. Zvolené téma považuji za aktuální, a to i z toho důvodu, že 

autorka se v práci zabývá tím, jaké důsledky může mít na trvání závazků současná 

mimořádná situace vyvolaná pandemickou krizí. Co se týče metodiky zpracování práce, 

autorka postupuje v zásadě deskriptivním způsobem, ale používá i analytickou a 

komparativní metodu vědeckého zkoumání. Velmi pozitivním aspektem je její srovnávací 

pohled na danou problematiku, tj. důkladný rozbor tuzemské právní úpravy závazkového 

práva ve srovnání s italskou právní úpravou. 

2. Formální a systematické členění rigorózní práce 

Ze systematického hlediska je text přehledně a jasně rozdělen. Jeho struktura je logická a 

jednotlivé výklady na sebe navazují. Je respektováno předepsané členění pro odborný text, 

který začíná úvodem do problematiky a dále je rozdělen do čtyř základních tematických 

celků. Práci nechybí závěr.  

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů, bibliografické citace, poznámkový aparát 

Při zpracování díla autorka použila velké množství zdrojů nejrůznějšího charakteru, na které 

správně odkazuje v souladu s předepsanou citační normou. Poznámkový aparát je adekvátní. 

Zvolená literatura je reprezentativní, přičemž zahrnuje četné prameny domácí i zahraniční 

(italské) právní nauky. Přínosné zajisté je, že autorka nepoužívá pouze zdroje publikačního 

charakteru, ale vychází i z odborných článků a jiných časopiseckých statí. 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce 

Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá. V práci jsem neshledal podstatné 

gramatické nedostatky. Řešitelka správně pracuje i s právní terminologií. Výjimečně se lze 

v práci setkat s drobnými nesrovnalostmi. 

5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 

Autorka v práci vyjádřila řadu podnětných názorů a závěrů. Nabízí i vlastní úvahy de lege 

ferenda. Obdivuhodné je pak především rozsáhlé využití judikatury a zahraniční (italské) 

literatury. 



  

 

 

6. Odborná kvalita zpracování tématu rigorózní práce 

Po odborné stránce je předkládaná práce na velmi dobré úrovni. Autorka v ní prokázala 

komplexní znalosti vybrané hmotněprávní problematiky i širší orientaci v oboru. Práce tudíž 

splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto druhu. 

7. Doporučení či nedoporučení práce k obhajobě. Připomínky a otázky k zodpovězení při 

obhajobě 

Domnívám se, že autorka ve své práci prokázala samostatnost při zpracování zvoleného 

tématu, schopnost zorientovat se v právní úpravě, doktríně i v relevantní judikatuře. Práci 

proto doporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením: prospěla, resp. doporučuji 

předloženou práci k uznání za práci rigorózní. U ústní obhajoby by se autorka mohla vyjádřit 

k následujícím otázkám:  

- Jaký vliv může mít podle občanského zákoníku z roku 2012 splynutí práva a povinnosti 

v jedné osobě na trvání společného závazku? 

- Mohla by právním důvodem zániku závazku být právní skutečnost, která má primárně za 

následek změnu závazku?  
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