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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma nelze považovat za nové, nýbrž za aktuální. Aktuálnost je dána 
především nedávno provedenou rekodifikací soukromého práva, která mimo jiné 
odstranila dvojkolejnost úpravy mezi OZ 1964 a obchodním zákoníkem. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorozantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

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

použité metody 
 
  Jedná se o téma především soukromoprávní. Autorka musí prokázat jednak 
znalost samotného institutu smlouvy o dílo, ale také jeho specifik i korelací k ostatním 
právním institutům a rovněž musí být schopna jej zasadit do obecnějšího rámce 
závazkového práva. Vzhledem k dlouhé (resp. pradávné) tradici tohoto smluvního typu 
v rámci soukromého práva se autorka neobejde ani bez užití historické metody, tj. bez 
práce s odpovídající historickou literaturou,ale také s judikaturou dřívějších soudů (k 
posouzení, nakolik je použitelná i v současných právních poměrech). 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do dvou kapitol (včetně úvodu a závěru). 
V úvodu autorka sděluje cíl své práce: „obecně rozebrat úpravu smlouvy o dílo 
obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“).“ První kapitola se zabývá historickým vývojem zkoumaného 
právního institutu, druhá pak současnou právní úpravou. Druhá kapitola se pak dále 
dělí na 18 podkapitol, z nichž mnohé se ještě dále dělí na menší celky. Volbu takovéto 
systematiky nepovažuji za vhodnou, neboť snižuje pro čtenáře přehlednost při orientaci 
v díle, když členění vpodstatě zbytečně obsahuje celkem tři úrovně členění (např. 
2.15.9). Přehlednosti díla by nepochybně prospělo, pokud by druhá úroveň členění 
v rámci druhé kapitoly byla vždy pojata jako samostatná kapitola. Po obsahové stránce 
však již z podrobnosti systematické struktury práce vysvítá, že autorka zpracovala 
téma pečlivě a podrobně a že žádná zásadní otázka nezůstala opomenuta. V závěru 
práce pak autorka shrnuje přehledně své poznatky. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod. 
 

 
4. Vyjádření k práci 
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  Hodnotu práce podtrhuje podrobnost a pečlivost zpracování jednotlivých 
dílčích otázek, dále pak skutečnost, že autorka nerezignovala na použití historické 
metody (kap. 1) a rovněž zařadila stručné exkurzy k britskému a německému právnímu 
řádu. Dále autorka pečlivě pracuje s množstvím judikatury. 
  K práci však lze uvést také některé výhrady. Za nejzávažnější považuji již výše 
uvedené nevhodné formální členění práce, které nepřispívá k přehledné orientaci 
v díle. Dále autorce vytýkám zcela nevhodnou zkratku pro OZ 1964, kterou si sama 
zavedla (totiž „Starý občanský zákoník“). Třebaže jde o výtku formální, řadím ji na co 
do závažnosti hned na druhé místo. Takovýto způsob vyjádření lze snad užít 
v seminární práci z občanské nauky na střední škole, ve vysokoškolské kvalifikační 
 práci je však jeho použití nevhodné. Užití takto nešťastně formulované zkratky je tím 
více zarážející, že předchozí OZ, totiž OZ 1950, autorka označuje zcela konvenčním 
způsobem. Konečně vytýkám autorce povrchní formulaci cíle práce. Autorka si neklade 
vyšší cíl, než „obecně rozebrat úpravu“ – nechce ani identifikovat případné problémy 
nové úpravy, nechce vyslovit návrhy de lege ferenda. Pokud by se autorka měla takto 
formulovaného cíle při zpracování tématu striktně podržet, vznikla by práce čistě 
popisná, která by prakticky nemohla jako práce rigorozní vůbec obstát, neboť by 
neskýtala žádný prostor pro to, aby rigorozantka prokázala své vlastní tvůrčí 
schopnosti, osvojení teoretických poznatků, zvládnutí jejich aplikace a zejména vlastní 
schopnosti k tvůrčí činnosti. Autorka však tento cíl překročila a na mnoha místech 
práce se zabývá diskusními otázkami. Z dalších drobnějších formálních nedostatků 
vytýkám autorce užívání spojovníku místo pomlčky (např. s. 10, 23, a contrario s. 32). 
  Uvedené nedostatky však ještě nepovažuji za natolik zásadní, aby odůvodnily 
nedoporučení – jinak standardní – práce k obhajobě. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše, výhrada k němu rovněž. 

Autorka tento cíl splnila (překročila). 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. Automatická 
kontrola shod v systému Theses nenalezla 
žádné shodné dokumenty. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena a lze ji 
hodnotit jako zdařilou, s výjimkou formálního 
rozlčenění. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracovala s cca šedesáti 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, a to včetně literatury 
zahraniční. To je dostačující pro požadavky 
kladené na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu práce zpracovala co 
do podrobnosti způsobem odpovídajícím 
požadavkům na práce tohoto druhu. Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Drobné výhrady viz výše. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
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kladeným na práce tohoto druhu. 
Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) V souvislosti s rozborem zahraničních právních řádů, které autorka v práci 
provedla, při obhajobě uvede, zda v nich nalezla pravidla, jejichž začlenění do našeho 
právního řádu by de lege ferenda považovala za přínosné. 
 
  
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, i přes uvedené výtky, 
splňuje požadavky kladené na rigorózní 
práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a 
proto doporučuji její přijetí k ústní 
obhajobě. 

 
 
V Praze dne 04. 04. 2015 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
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