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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Bankovní smlouvy patří mezi vyhledávaná 
témata diplomových prací. 

2. Náročnost tématu: Zpracování tématu vyžaduje prostudování právní úpravy, 
odborné právní literatury a příslušné judikatury soudů. 

3. Kritéria  hodnocení  diplomové  práce:  Diplomantka  si  vytýčila  cíl  práce  na 
straně  3:  „Cílem  diplomové  práce  je  vymezit  pojem  bankovních  smluv, 
zanalyzovat  účastníky  těchto  smluvních  vztahů,  poskytnout  charakteristiku 
jednotlivých  smluvních  typů  v obchodním  zákoníku  a  postihnout  stále  se 
měnící právní úpravu především se změnami, které přinesl zákon č. 284/2009 
Sb., o platebním styku.“ Zvolený cíl se podařilo naplnit v diplomové práci jen 
zčásti. Vzhledem ke skutečnosti, že pojem bankovní smlouvy není výslovně 
upraven pozitivním právem a právní nauka není při  jeho vymezování  zcela 
jednotná,  bylo  na  úvaze  diplomantky,  jaká  zvolí  kritéria  vymezení. 
V diplomové práci je pojmem bankovní smlouvy formálně označen celý 1. díl. 
Obsahovému vymezení pojmu je věnována kapitola 1.2. Po prostudování této 
kapitoly  však  není  jasné,  jaká  kritéria  diplomantka  zvolila  a  tudíž  ani  není 
zřejmé, proč do diplomové práce zařadila pouze smluvní typy uvedené v dílu 
2. Práce je převážně popisem platné právní úpravy, diplomantka poukazuje na 
některé  praktické  problémy,  ale  vlastní  názory  zpravidla  nezaujímá,  resp. 
neodůvodňuje.  Autorka v diplomové práce velmi dobře pracuje s dostupnou 
tuzemskou  právní  literaturou  a  judikaturou  soudů.  Jazyková  a  gramatická 
úroveň diplomové práce je na velmi dobré úrovni.

4. Další vyjádření k diplomové práci: 

Některé připomínky:



• při  uvádění  kolektivních  děl  v poznámce  pod  čarou  je  třeba  uvést 
autora citované části díla,

• při označování právních předpisů v textu je třeba postupovat jednotně 
(autorka  někdy  zákon  uvádí  s číslem,  někdy  bez  čísla,  citace 
v poznámce č. 20 není vyhovující vůbec),

• smlouvu o uzavření akreditivu neuzavírají tři účastníci (str. 25),

• porovnání  úpravy  smluvních  typů  v obchodním  zákoníku  s úpravou 
v novém občanském zákoníku mohlo být provedeno důkladněji.

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:  Právní úprava ochrany spotřebitele při 
uzavírání smlouvy o platebních službách podle účinných právních předpisů.

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze 6. 10. 2012 JUDr. Petr Liška, LL. M. 

vedoucí diplomové práce

 

 


