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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Rigorozantem zvolené téma lze považovat za velmi aktuální. Problematika 
zajištění pohledávek je středem zájmu teorie i praxe, a to vzhledem k stále 
narůstajícímu objemu vztahů zejména mezi podnikateli a spotřebiteli. V souvislosti s 
nárůstem např. prodejů na splátky tak vzrůstá i zájem o zajišťovací instituty. 
  Hodnocení oponenta: Na základě uvedeného hodnotím výběr tématu jako 
zdařilý. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
  Zpracování zvoleného tématu vyžaduje řadu znalostí, a to jak teoretických, tak 
z oblasti právní praxe. Nelze se obejít bez znalosti aktuální (a bohaté) judikatury. 
Zároveň lze čerpat z bohaté literatury, ať už monografického či časopiseckého 
charakteru. 
  Hodnocení oponenta: Náročnost tématu na jeho zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na práce tohoto druhu kladeny. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do jednotlivých kapitol, celkem pěti, a to 
včetně úvodu a závěru. V úvodu autor popisuje, jakými otázkami se bude zabývat v 
jednotlivých kapitolách a odůvodňuje, proč je téma práce fakticky zúženo na detailní 
rozbor institutu ručení. Již z formálního členění práce je zřejmé, že autor si vytyčil 
jasnou logickou stavbu práce a té se důsledně držel – tak druhá kapitola je věnována 
obecnému pohledu na zajištění závazku, zejména se zřetelem na možná klasifikační 
kriteria. Kapitola třetí přibližuje obecně jednotlivé možnosti zajištění. Těžištěm práce je 
ovšem kapitola čtvrtá, která se detailně věnuje institutu ručení. Tato kapitola se (stejně 
jako předchozí) podrobně strukturuje na menší celky, jejichž podrobný rozbor by byl 
nad rámec posudku. V obecnosti lze konstatovat, že struktura této hlavní kapitoly je 
přehledná, logicky uspořádaná a žádná zásadní otázka není opomenuta (včetně 
„exkurzu“ k právní úpravě v NOZ). V závěru práce vyslovuje autor své závěry de lege 
ferenda zejména ve vztahu k NOZ. 
  Hodnocení oponenta: Systematika celé práce i jednotlivých kapitol je 
zvolena vhodně, rovněž dělení na dílčí podkapitoly je systematicky zdařilé. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Je zřejmé, že hlavní kvalita práce tkví v detailním rozboru institutu ručení. 
Vyzdvihuji zejména, že autor neopomenul užití historické metody (kap. 4.5), připojil 
exkurz do zahraničí – BGB a DCFR (kap. 4.8). V této souvislosti vyzdvihuji, že autor 
tyto dvě úpravy pro komparaci nepředkládá bez dalšího, ale důkladně odůvodňuje 
jejich volbu. Kvalitu práce podtrhuje také práce s judikaturou. 
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  Práci lze hodnotit za zdařilé zpracování tématu, byť lze uvést také některé 
výtky. Předně, je-li práce odevzdávána v červnu 2013, je to již více než jeden rok po té, 
co ve sbírce zákonů vyšel NOZ. Z tohoto důvodu by zřejmě bylo vhodnější zaměřit se 
na výklad (a srovnání) s úpravou v NOZ podrobněji, nikoliv formou pouhého „exkurzu“ 
(kap. 4.7). Za druhé, výtku lze mít též k názvu práce. V úvodu autor sice vysvětluje, 
proč došlo k zúžení na stěžejní institut ručení (a s tímto odůvodněním lze souhlasit), 
nicméně bylo by pak vhodné zvážit také změnu názvu práce, který ve čtenáři vzbuzuje 
dojem, že práce se zabývá všemi (či alespoň většinou) institutů sloužících k zajištění 
závazku. Konečně drobnou výtku lze vznést z formálního hlediska k titulní straně práce 
– nebývá zvykem uvádět název práce v uvozovkách a rovněž nebývá zvykem titulní 
stranu číslovat. 
  Uvedené nedostatky však nesnižují kvalitu jinak zdařilé práce natolik, aby to 
odůvodňovalo její nedoporučení k obhajobě. 
 
 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce byl rozbor právní úpravy ručení a 

některých souvisejících otázek. Autor tento cíl 
splnil, práce je dostatečně podrobná a při tom 
systematicky pojatá.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování prokázal dostatečnou 
samostatnost, odpovídající tomuto druhu práce. 

Logická stavba práce Výtka ohledně šíře názvu je uvedena výše. Jinak 
nelze z hlediska logické stavby práce autorovi nic 
vytknout. Lze uzavřít, že logická stavba práce je 
zvolena vhodně a že práce z tohoto hlediska 
splňuje požadavky kladené na práce tohoto 
druhu.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný, 
autor pracoval s více než čtyřiceti zdroji 
monografického či časopiseckého charakteru. To je 
vzhledem k požadavkům na práce tohoto druhu 
postačující. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor zvolené téma zpracoval pečlivě a řádně. 
Opomenuta nezůstala ani judikatura, ani nový 
občanský zákoník (s výtkou výše), autor připojil 
také komparační exkurz. Lze tedy uzavřít, že 
autor zvolené téma zpracoval a vyčerpal řádně, 
včetně začlenění vhodně rozšiřujících kapitol. 

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. Součástí práce nejsou přílohy. Lze 
uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na dobré 
úrovni. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
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 1) Při obhajobě práce se autor zaměří na hodnocení úpravy ručení v NOZ z pohledu 
de lege ferenda. 
 
 2) V obecnější rovině pak autor zhodnotí přístup NOZ k zajištění závazků vůbec. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, tak 
i obsahové, 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 02. 07. 2013 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


