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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je individuálním tématem. 

2. Náročnost tématu: Zpracování diplomové práce vyžaduje prostudování právní 
úpravy, odborné  právní literatury a judikatury soudů. Náročnost zvyšuje poměrně 
omezený okruh odborné právní  literatury specializované na spotřebitelský úvěr.

3. Kritéria hodnocení práce: Autorka cíl práce stanovila na str. 2 dole: „..je seznámit  
její čtenáře s novou právní úpravou spotřebitelského úvěru, poukázat na její  
nedostatky, a uvést ji ve spojitosti s pro ni typickým zajišťovacím institutem,  
ručením..“. Uvedený cíl autorka v zásadě splnila.

V práci prokázala schopnost utřídit právní názory obsažené v odborné právní 
literatuře a judikaturu. Dílo obsahuje 98 poznámek pod čarou. Relativně vysoké číslo 
je ovlivněno množstvím odkazů na ustanovení právních předpisů (např. pozn. č. 8 – 
10, 12 -14).

Slabinou práce je část 11.2, která řeší právní úpravu zajištění závazku 
ručením, tj. zda se použije úprava ručení obsažená v obchodním či občanském 
zákoníku. V této části autorka nenavázala na předchozí výklad institutu 
spotřebitelského úvěru nikoli jako samostatného smluvního typu. Při obhajobě 
diplomové práce navrhuji důkladné vysvětlení této otázky. 

 

4. Další vyjádření k práci:
• str. 3 – obchodní zákoník používá označení podstatné části, nikoli 

podstatné náležitosti, 
• pozn. č. 6 odkazuje na publikaci pojednávající o bankovních 

obchodech, z tohoto důvodu se užívá tam uvedené označení stran,
• str. 44 – půjčka na bydlení by mohla financovat i provedení 

rekonstrukce stávající nemovitosti.

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:
Pravidla pro určení podle jakého právního předpisu se bude řídit  zajištění 

soukromoprávního závazku.



6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: dobře

V Praze dne 22.4.2012 JUDr. Petr Liška, LL.M.  


