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Aktuálnost a náročnost tématu, cíl diplomové práce.    

O aktuálnosti tématu posuzované diplomové práce by se mohlo diskutovat. Uzavírání smluv adhezním 
(adhezivním)  způsobem bylo známo již před vydáním současného občanského zákoníku, ale teprve v 
něm byl tento „zvláštní“ způsob zakotven. A právě z  tohoto hlediska, kdy se jedná o „novou právní 
úpravu“, bylo by možné posuzované téma považovat za aktuální. 

Náročnost tématu lze považovat jednak jako průměrnou, a to s ohledem na dlouhodobou zejména 
obchodní praxi, jednak jako poměrně náročnou, a to při absenci odborné literatury, z které mohl 
diplomant čerpat.  Proto jsou v seznamu pramenů převážně učebnicové a komentářové publikace. 

Cílem práce (dle diplomanta pak úkolem) bylo definovat pojem slabší strany a ten pak porovnat 
s mezinárodní právní úpravou, evropskými předpisy a judikaturou. Tento cíl diplomant splnil. 

 

Logická stavba a obsahová stránka práce  

Rozvržením práce do jednotlivých kapitol (viz níže) pokryl diplomant zvolené téma v dostatečném 
rozsahu. Kapitoly mají logickou strukturu, navazují na sebe stejně tak i vnitřně členěné podkapitoly i 
jejich body.   

Diplomová práce se člení - kromě úvodu a závěru - do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o 
stěžejním pojmu adhezních smluv, tedy o slabších stranách a jejich pojmových znacích, i o vztazích 
mezi smluvními partnery, jakož i o ochraně slabších stran. Druhá kapitola tvoří jádro diplomové práce 
neboť se v ní podrobně zpracovává adhezní kontraktace od právní úpravy přes její jednotlivá stadia. 
Diplomant zde také upozorňuje na fakt, že tato kontraktace se může uplatnit i v oblasti veřejných 
zakázek. Třetí kapitola je věnována doložkám v adhezních smlouvách a čtvrtá pak pojednává o 
závaznosti právní úpravy týkající se nepodnikatelů a podnikatelů. Uvedenou stavbou, resp. 
rozvržením práce do jednotlivých kapitol a jejich členěním, jakož i obsahovým zpracováním prokázal 
diplomant, že problematice rozumí, že se v ní dobře orientuje. Lze možno konstatovat, že i zde splnil 
zadání. V závěru práce se pak diplomant vyjadřuje kriticky k současné právní úpravě a navrhuje 
některá její upřesnění. 

Formální stránka práce 

Formální stránka diplomové práce má určité nedostatky. Text je psán  někdy v singuláru, jindy pak 
v plurálu, typické je to např. na str. 47, obsahuje řadu chyb (i gramatických – str. 25). Na str. 4 odkaz 
pod čarou se týká naprosto jiné problematiky, nejedná se o občanský zákon, ale zákoník (str. 11, 44), 
nepřesné psaní velkých či malých písmen (např. str. 27, 31, 42, 43). Rovněž si neodpustím 
připomínku k legislativním zdrojům na str. 70, kde uvádí zákony bez ohledu na jejich novelizace, jakož 
i neuvedení např. evropských předpisů, o kterých se zmiňuje na str. 3. 
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Pod čarou správně cituje použité prameny vč. soudních rozhodnutí.. I když proces uzavírání 
adhezních smluv je u nás delší dobu značně rozšířen, přesto odborné literatury na toto téma není 
mnoho. O tuto skutečnost měl diplomant poněkud těžší pozici při zpracování dané problematiky. 

 

Z á v ě r e m  tedy mohu konstatovat, že posuzovaná diplomová práce splňuje požadavky na tyto 
práce kladené a doporučuji její ústní obhajobu. 

 

Otázka k obhajobě 

1. Jaký důsledek má neplatné a zdánlivé právní jednání? 

2. Proč je zák.č. 89/2012 Sb. označován jako zákoník a nikoliv zákon? 

  

Navrhované hodnocení : velmi dobře   

 

 

 

Praha, červen 2020 
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