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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Zvolené problematice je ze strany společnosti tradičně věnována značná pozornost, jedná se 

tedy o téma vždy aktuální a zároveň i složité pro jeho obsáhlost a obtížnou uchopitelnost 

právní úpravy. V práci je zohledněna taktéž aktuální změna právní úpravy v oblasti 

soukromého práva, a to formou komparace předchozí a současné právní úpravy občanského 

zákoníku. 

 

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

metody: 

Z hlediska náročnosti tématu hodnotím téma zvolené diplomantkou jako náročnější, 

vyžadující širší spektrum znalostí a především vstupních zdrojů, důkladnou analýzu právních 

předpisů, judikatury a odborné literatury. S touto náročností se však dle mého názoru 

diplomantka velmi dobře vyrovnala. Jako hlavní přínos práce považuji ucelené a přehledné 

zpracování problematiky. Dle názoru oponenta však úroveň práce snižuje absence 

zahraničních vstupních zdrojů či jakákoliv komparace se zahraniční právní úpravou. V práci je 

posuzována výsostně tuzemská právní úprava, přičemž zahraniční přesah by ji mohl značně 

obohatit. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, pět kapitol a závěr. Text je psán srozumitelně, čtivým 

a terminologicky správným právním jazykem.  Vytkl bych pouze některé drobné gramatické 

chyby a neobvyklé číslování kapitol, což však lze hodnotit jako zanedbatelné.   

 

4. Vyjádření k práci: 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou. Jak již bylo výše uvedeno, jde o aktuální problematiku, 

kterou diplomantka pojala uceleně a se zřetelem na aktuální právní úpravu. Práce je bohužel 

v některých svých částech přílišně popisná a neobsahuje příliš přidané hodnoty ze strany 

diplomantky, tj. vlastní hodnocení či kritické úvahy.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce považuji za splněný. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant prokázal schopnost samostatné práce při 

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



C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, považuji práci s nimi 

za dostatečnou.  

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá diplomantem 

vytyčenému cíli. 

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

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Jaká změna, kterou přinesl do právní úpravy vypořádání zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, je dle Vašeho názoru nejvýznamnější a proč? 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Velmi dobře. 

 

V Praze dne 14. května 2014 
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