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1. Aktuálnost (novost) tématu:
S  ohledem  na  nedostatečné  doktrinálnímu  zpracování  v současnosti  a  na  úpravu  v nově 
přijatém občanském zákoníku se jedná o téma nadmíru aktuální.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Náročnost tématu je vysoká z důvodu jeho relativně úzkého zaměření a nutnosti pracovat se 
širokou škálou pramenů mimo současnou českou doktrínu a judikaturu.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomant si dal za cíl identifikaci problematických okruhů zvoleného institutu a navržení 
příslušných řešení (str. 1). Tohoto cíle se autorovi podařilo dosáhnout.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Téma  bylo  řádně  a  komplexně  zpracováno.  Autor  přitom  opakovaně  zaujímá  názor  ke 
sporným otázkám a polemizuje s některými předkládanými závěry.

C.  Logická stavba práce
Systematika byla vhodně zvolena.

D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  
Diplomant k vypracování textu použil značný počet pramenů v českém a anglickém jazyce. 
Práce s literaturou odpovídá požadavkům kladeným na odborný text,  jakým je  diplomová 
práce.  Drobnou výhradu mám jen k pasáži  na str.  10 a 11,  kde se přejímá termín  „ručit“ 
z prvorepublikové literatury, který však do současné dobi nabyl jiného významu, což nebylo 
v práci  zachyceno.  Na  následující  stránce  pak  je  odkazováno  na  pojetí  odpovědnosti 
statutárního  orgánu  v právní  úpravě  a  judikatuře,  aniž  by  toto  bylo  demonstrováno 
konkrétními odkazy (zejména na judikaturu). Dále se objevuje chybné zobrazení v poznámce 
pod čarou č. 31.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  
Lze konstatovat, že autor dostatečně analyzoval zvolené téma. Vyzdvihnout je třeba zejména 
širokou škálu úprav, která byla podrobena analýze.
 



F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní. Žádné grafy ani tabulky práce neobsahuje. Přílohou práce jsou 
relevantní ustanovení příslušných předpisů.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková  a  stylistická  úroveň  textu  odpovídá  standardům  diplomové  práce  s výjimkou 
drobných nepřesností (str. 1 – „judikátu nejvyššího soudu“, str. 6 „právo Hitlerovi třetí říše“, 
str. 30 „použitelnost klauzuli rebus sic stantibus“, str. 31 „soud není vázán návrhem soudu“).

4.  Případné další vyjádření k práci:
Výrazným  kladem  práce  je  zejména  kapitola  X.  obsahující  shrnutí  relevantních  otázek 
zvoleného tématu.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě:  
Jaké důsledky pro existující právní vztahy může mít nedávno vyhlášená prohibice některých 
alkoholických nápojů - posuzováno z hlediska účinné úpravy, nového občanského zákoníku a 
dalších zkoumaných úprav?

Může být nepředvídatelnou změnou okolností změna právní úpravy (například výrazná změna 
daňového zatížení určité činnosti nebo produktů), jestliže se o této úpravě hovořilo na vládní 
úrovni již v době uzavírání příslušné smlouvy?

6.  Doporučení / nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň:  

Doporučuji  práci  k obhajobě  a  s  ohledem  na  její  vysokou  kvalitu  jí  předběžně  navrhuji 
klasifikovat stupněm „výborně“.
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