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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autorka zvolila téma ne zcela aktuální, avšak z pohledu občanského práva stále významné.  
Zabývá se otázkou zastoupení, pozornost přitom věnuje především zastoupení 
v občanskoprávním styku, v právu obchodním a rodinném, zevrubněji se dotýká otázky 
opatrovnictví fyzických osob a jeho právní úpravy v ČR, neopomíjí ani problematiku 
smluvního zastoupení, významu plné moci a pozornost věnuje i institutu prokury, aby 
nakonec nastínila některé vybrané aspekty jednatelství bez příkazu.  
Autorka žádné specifické cíle ani metody práce nedeklaruje. V úvodu si pouze klade otázku, 
zda je platná úprava dostatečná, zda není úprava institutu zastoupení zbytečně složitá, zda by 
nebylo možné de lege ferenda uvažovat o překonání rozlišení na zastoupení zákonné a 
smluvní. Sama práce pak je však toliko popisná. Autorka nás místy pouze učebnicově 
informuje o notorietách nebo má sklon parafrázovat zákonný text. V tomto ohledu autorka 
ne zcela prokázala patřičnou schopnost nadhledu nad zákonným textem, ani neprojevila 
hlubší znalost aktuální judikatury.  Při ústní obhajobě by se autorka proto měla blíže a kriticky 
vyjádřit k naznačeným problémům. 
  
2. Logická struktura a členění diplomové práce:  
Text (74 stran včetně úvodu a závěru) je relativně přehledně členěn, jeho struktura je 
povětšinou logická, jednotlivé výklady na sebe – až na některé výjimky – souvisle navazují 
(nedopatřením z vnitřního členění vypadla samostatná kapitola 2). Místy se nicméně projevuje 
nekoherence v toku textu, kdy autorka opakuje na několika místech po sobě již jednou nebo 
vícekrát zmíněnou ideu (srov. zejm. str. 4, 5, 10, 13 atp.)  
Práce je rozdělena do 13 kapitol, kdy první kapitola usiluje o základní charakteristiku institutu 
zastoupení na pozadí vybraných zásad soukromého práva (rovnost subjektů, autonomie vůle) 
a popisuje jeho pojem a účel, využití a funkci v právních vztazích. Třetí kapitola objasňující 
stručně význam zastoupení v jiných odvětvích soukromého práva by mohla být zařazena 
spíše do závěrečných partií práce. Čtvrtá kapitola nazvaná obecná ustanovení o zastoupení 
(2,5 strany textu) by snad ani nemusela být samostatnou kapitolou se zřetelem k tomu, že do 
ní autorka zařadila toliko výklady o substituci, přičemž samotný úvod se opět opakuje (str. 
10). Pátá kapitola je pak věnována pouze tzv. nepřímému zastoupení. Šestá a sedmá kapitola 
definují zákonné zastoupení fyzických a právnických osob. Osmá je vyhrazena zvláštní 
problematice zastupování státu s ohledem na pravomoc Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Devátá kapitola, která je druhou nejobsáhlejší, představuje analýzu 
právní úpravy opatrovnictví fyzických osob. Zvlášť se zabývá řízením o způsobilosti 
k právním úkonům, osobou opatrovníka, obsahem opatrovnické funkce, jakož i kolizním 
opatrovnictvím, veřejným opatrovníkem a zánikem opatrovnictví. Desátá kapitola nabízí 
k úvaze zajímavý problém spočívající v možnostech a limitech opatrovnictví právnické osoby, 



tedy pojednává o teoretických i praktických problémech vznikajících při ustanovování 
hmotněprávního opatrovníka právnickým osobám, zejm. obchodním společnostem. 
Jedenáctá kapitola je věnována zastoupení na základě plné moci a tvoří podstatnou část 
vlastní práce. Autorka v ní standardně pojednává o rozsahu, druzích, formě plné moci a o 
jednání dle plné moci (včetně excesu). Ve dvanáctá kapitole hovoří o svébytné formě 
zastoupení v obchodněprávních vztazích, tzv. prokuře, aby svůj výklad zakončila analýzou 
právní úpravy jednatelství bez příkazu. Návrhu nového občanského zákoníku a úvahám de 
lege ferenda se bohužel nevěnuje vůbec.  
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autorka 
povětšinou správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu s citační normou 
(chybí např. odkaz na probíraný judikát na str. 24). Poznámkový aparát je uspokojivý. Výběr 
literatury a pramenná základna je reprezentativní a zahrnuje jak tituly aktuální právní nauky 
tak publikace reflektující právní úpravu starší. Lze ocenit, že autorka neváhá konfrontovat 
základní názory doktríny a odlišná stanoviska právních autorit v daném oboru (viz str. 43 
k možnosti ustanovit opatrovníka právnické osobě) a připojuje i své vlastní závěry, které 
ovšem ke škodě věci vtěluje jen do zkratkovitých vyjádření.   
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce 
Jazyková úroveň práce je jejím nejslabším místem. V textu se objevuje nedopatřením řada 
překlepů nebo dokonce věcných chyb (str. 3 správně je „zastoupení zákonného“; str.4 – 
„důvodu“, „zastoupení“, str. 17 – rodičovské zodpovědnosti; str. 36 – „jmění“),  
gramatických a interpunkčních („s ohledem“ – str. 37, „judikát, ve kterém“ – str. 38), 
stylistických (str. 3 – „obraz, který mapuje…“) a bohužel i pravopisných chyb (str. 59 – 
správně je „třetí osoby věděly nebo vědět musely“). Působí to bohužel dojmem kvapně psané 
práce, která není po jazykové stránce promyšlena a patřičně korigována. Bohužel mnohdy je 
to na újmu srozumitelnosti celého textu (např. str. 49 - 1. odst.; str. 58 – 3. odst. atd.)  
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
Práce předkládá řadu nepochybně podnětných názorů a závěrů. Jistých nepřesností a 
zjednodušujících tvrzení se autorka dopouští, např. když na str. 14 zaměňuje právní 
subjektivitu za způsobilost k právním úkonům. Naopak za správné je třeba pokládat závěr, že 
o substituci se nejedná v případech, kdy zákonný zástupce uzavře v zájmu a jménem 
zastoupeného dohodu o plné moci s advokátem, za účelem lepší ochrany zájmů 
zastoupeného (str. 12). Lze autorce přisvědčit, že v kontextu zbavování osob způsobilosti 
k právním úkonů (jakož i kritiky ze strany Rady Evropy, pokud jde o celkový přístup 
k osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům v ČR a relativně vysokému počtu 
těchto osob) je namístě znovu klást otázku, zda by soud neměl (ex officio) periodicky 
přezkoumávat trvání důvodů pro zbavení této způsobilosti (str. 42). U ústní obhajoby by se 
mohla autorka blíže zamyslet nad tím, jaké modality by zde přicházely v úvahu de lege 
ferenda. Vzhledem k výkladům na str. 50 o formě plné moci, by bylo přínosné znát autorčin 
názor na praxi, která se naopak v těchto věcech spíše formalizuje a vyžaduje se písemná plná 
moc i tam, kde proto není zřejmý důvod. Při ústní obhajobě by se mohla blíže zamyslet i nad 
tím, jak je de lege lata kupř. řešena situace vojáka, který chce na ½ roku odcestovat na 
zahraniční vojenskou misi a bude nutno na něj činit řadu právních i faktických úkonů.  
Oceňuji rovněž zdařile strukturovanou diskusi v odborné literatuře ohledně opatrovníka 
právnické osoby (str. 46). 
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce 



Práce po odborné stránce vykazuje výše uvedené vady. Domnívám se, že jen v omezené míře 
prokázala skutečné autorčiny znalosti vybrané problematiky. Projevila se toliko bazální 
orientace v tématu opřená zhusta o těžkopádné a místy školometské parafrázování zákona.  

 
 
Závěr:  
Předložená práce proto ne zcela přesvědčivě prokázala autorčinu samostatnost při zpracovávání 
nelehkého tématu. K práci jsem se kriticky vyjádřil výše v posudku. Práce sama by si zasluhovala 
kvalitativní přepracování a doplnění, aby mohla být hodnocena lepším stupněm než dobře.  
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