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Téma práce 
 

Diplomant předložil k posouzení diplomovou práci na téma: Uzavírání adhezních smluv podnikatelem. 

Jde o téma velmi zajímavé a aktuální. Současně jde o téma relativně obtížné pro zpracování, a to 
zejména pro značnou šíři tohoto tématu a jeho souvislostí. Také dostatek odborné literatury věnující se 

problematice adhezních smluv a bohatá rozhodovací praxe činí z komplexního zpracování tématu 

(v rozsahu omezeném pro diplomové práce) nesnadný úkol.  
 

Již v úvodu mohu konstatovat, že se diplomant s tímto úkolem vypořádal na vysoké úrovni a předložil 

k posouzení velmi kvalitní práci. 

 
 

Cíl práce 

 
Cíl práce diplomant vymezil v úvodní kapitole, kde uvádí, že předkládaná diplomová práce má za cíl 

podrobit institut smluv uzavíraných adhezním způsobem teoretickému rozboru z hledisek historického 

vývoje, vymezení základních tematicky relevantních pojmů, definičního vymezení adhezních smluv 

de lege lata a vymezení obsahové kontroly. 
 

Mohu konstatovat, že takto vymezený cíl práce autor beze zbytku naplnil a předložil přehledné, 

ucelené a velmi kvalitní pojednání zvolené problematiky. 
 

 

Systematika a struktura práce 

 

Diplomant rozčlenil práci do pěti kapitol. Každá kapitola je dále členěna na subkapitoly, ve kterých se 

autor zaměřuje na dílčí aspekty zkoumané problematiky.  

Lze konstatovat, že po úvodu (kapitola první) zařadil autor dvě kapitoly, které mají spíše popisný 
charakter. Jejich význam pro práci a ucelený výklad adhezních smluv je nepopiratelný a autor je 

zpracovat v rámci textu musel, nicméně jde spíše o obecné výklady zaměřující se jak na historii vývoje 

konceptu adhezních smluv, tak také na širší souvislosti a výklad základních pojmů. 

Za stěžejní kapitoly práce lze označit kapitolu čtvrtou a pátou. V nich se již autor zaměřil na hlavní 

aspekty zvoleného tématu a věnuje pozornost všem pojmovým charakteristikám adhezních smluv, a to 

též za pomoci srovnávací analýzy s jinými případy kontraktace. 



Proti systematickému uspořádání práce nemám zásadních připomínek. Text je velmi přehledný, 

jednotlivé kapitoly a subkapitoly na sebe logicky navazují. Z hlediska zvoleného tématu je 

systematika, kterou autor uplatnil, zcela odpovídající a dostatečně strukturovaná.  

 

Obsahová úroveň práce 

 

Po obsahové stránce nelze práci vytknout zásadnější pochybení či nedostatky. Jak již bylo výše 

uvedeno, práce se zabývá specifickým tématem, které umožňovalo diplomantovi náhled na 

zkoumanou problematiku z řady hledisek. Bylo přitom třeba pojednat o obecnějších tématech, 
zejména problematice kontraktačního procesu a také o konceptu slabší smluvní strany, aby 

v návaznosti na tyto výklady mohla být do potřebných podrobností pojednána kontraktace adhezní 

smlouvy. I když mohou na první pohled kapitoly věnující pozornost výkladu základních pojmů 
působit jako popisné či příliš obecné, bylo jejich zařazení, jak jsem již výše konstatoval, pro práci 

nezbytné. 

 
Za velmi zajímavou považuji zejména kapitolu čtvrtou a autorem předložená srovnání mezi adhezními 

smlouvami a jinými specifikami kontraktačního procesu, a to včetně spotřebitelských smluv. V rámci 

čtvrté kapitoly pak autor podává i samostatný výklad dotýkající se problematiky veřejných zakázek a 

adhezních smluv.  
 

Za druhou stěžejní kapitolu celé práce lze považovat kapitolu pátou, která se zabývá obsahem a 

významem ujednání obsažených v adhezních smlouvách, a to jak z formálního, tak i obsahového 
hlediska. 

 

 

Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň)  

 

K formální úrovni práce nemám zásadnějších připomínek. Text je přehledný a čtivý, formulace jsou 

přesné, autor se vyvaroval rozsáhlejšího výskytu gramatických a pravopisných chyb. Také proti 
citačnímu aparátu, který je zcela přiměřený, nemám zásadnějších výtek. Vše je zpracováno v souladu 

s příslušnými normami a požadavky.  

 
 

Otázky k ústní obhajobě 

 

U ústní obhajoby bych považoval za velmi důležité, aby se autor znovu vrátil k problematice vztahu 
mezi zadáváním veřejných zakázek a uzavíráním adhezních smluv.  

 

 

Shrnutí a hodnocení 

 

Na základě provedeného posouzení hodnotím předloženou práci jako velmi kvalitní a naplňující 
všechny náležitosti závěrečných prací studentů magisterského studia. Proto ji hodnotím stupněm 

výborně. Práci plně doporučuji k ústní obhajobě. 

 

 
  

 

V Praze dne 29. 8. 2021 
 

 

 

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 


