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1. Aktuálnost (novost) tématu:

Smlouva o úvěru je aktuální téma zejména s přihlédnutím k provedené rekodifikaci 
soukromého práva. Autor v tomto směru aktualizoval práci o dopady nové úpravy 
obsažené v občanském zákoníku.

2. Náročnost tématu:

Zpracování díla vyžadovalo prostudování dosavadní i nové právní úpravy, odborné 
právní literatury a judikatury. Zejména k nové úpravě autor musel překonávat 
nedostatek odborných komentářů.



3. Kritéria hodnocení práce:

Cíl práce autor uvedl na straně 5 díla: „Hlavním cílem mé diplomové práce je 
podrobná právní analýza smlouvy o úvěru podle obchodního zákoníku, jež poslouží 
jako vodítko pro následnou komparaci úvěrové smlouvy v novém občanském 
zákoníku.“ Vytýčený cíl diplomant v práci s určitými výhradami naplnil. 



  

4. Další vyjádření k práci:

Autor vytěžil dostupnou literaturu a částečně i judikaturu.  Při citacích z odborné 
literatury autor nerespektuje pravidla pro odkazy na společná díla autorů, kdy se 
odkazuje podle možností i na autora předmětné části. Ani citování děl přímo v textu 
není v souladu s obvyklými pravidly (např. str. 30).

Hlavní obsahové těžiště práce lze z praktického hlediska spatřovat v rozboru 
podstatných a nepodstatných částí smlouvy o úvěru, a to z hlediska dosavadní i 
nové právní úpravy.

K zajímavým pasážím patří komparace zahraničních úprav provedená v kapitole 6 
diplomové práce.  Na druhé straně první čtyři kapitoly jsou z velké části pojednáním 
o některých obecných otázkách, které diplomová práce právního oboru a tohoto 
rozsahu nutně nemusí mít. 

Na diplomové práci je patrná nepříliš pevná konstrukce metody zkoumání tématu a 
tudíž i poměrně vysoká míra obecnosti jednotlivých pasáží. V souvislosti s novou 
právní úpravou autor nepředkládá hlubší analýzy právní úpravy. Vlastní názory 
autora se v práci vyskytují zcela ojediněle a zpravidla bez hlubší argumentace.

  

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:

Právní úprava lichvy ve vztahu k právní úpravě smlouvy o úvěru.



6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň:

dobře



V Praze dne 18. 12. 2014    JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M.


