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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomantka si zvolila téma, které je aktuální primárně z důvodu proběhnuvší rekodifikace 

soukromého práva. Bohužel, tento potenciál zůstal nevyužit, takže samotná novost tématu 

dle obsahu práce je spíše okrajová. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a použité 

metody: 

 

Téma je průměrné náročnosti, diplomantka si neopatřila zásadní poznatky, takže jde spíše o 

obecnou a popisnou práci. Metody jsou použity pouze povrchně, shledávám pokus o jistý 

analyticko-syntetický přístup. Pokus o srovnávací metodu je použit u historického vývoje a 

soudobé právní úpravy. Celkově postrádám vůbec samotný cíl práce (ten lze reálně vyčíst až 

v závěru na str. 61 v jedné – první – větě, což považuji za zcela nedostatečné), takže i 

s ohledem na použité metody vlastně nevím, co má být výsledkem práce.  

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna celkem do sedmi kapitol vlastního textu, které nepostrádají logickou 

návaznost. K formální stránce práce lze mít několik připomínek, avšak neruší podstatu textu. 

Za všechno shrnuji, že internetové odkazy pod čarou nejsou užívány správně (absence data), 

používání odstavců a odsazení mezi nimi je nesourodé (např. str. 15, 17, 20). Za vadu práce 

považuji malý rozsah citací a odkazů, což manifestuje nedostatečné vstupní zdroje. Ačkoli je 

tento nedostatek patrný vlastně ve všech pasážích práce, jako nejvíce problematický jej 

vidím v celém historickém vývoji na více než dvaceti stranách textu. 

  

 

4. Vyjádření k práci: 

Předloženou práci nehodnotím jako zdařilou. Diplomantka text dostatečně neaktualizovala, 

hned na straně devět (druhý odstavec) pracuje jako s platnou právní úpravou s úpravou již 

zrušenou. Nestanovila si ani skutečný záměr či cíl práce (na straně osm poslední odstavec tím 

snad ani být nemůže). Práce je celkově popisná a pro čtenáře nic nového nenabízí. Zároveň 

schází jakákoli zahraniční literatura.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 



A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce nepovažuji za splněný, neboť cíl práce 

absentuje. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala schopnost samostatné práce 

při skromném výběru tématu a literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 

C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, až na výše uvedené 

výhrady považuji práci s nimi za dostatečnou. 

D) Hloubka provedené analýzy: Práce je zpracována popisně, hlubší právní analýza chybí.  

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám, až na připomínky uvedené výše, výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Nechť diplomantka uvede, zda považuje právní úpravu v občanském zákoníku 2014 za 

dostatečnou.  

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci ještě doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Dobře. 

 

V Praze dne 25. září 2014 
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oponent diplomové práce 

 


