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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Komparace předsmluvní odpovědnosti v českém 
právu a common law je téma individuální a velmi zajímavé. 

2. Náročnost tématu: Zpracování diplomové práce vyžadovalo prostudování právní 
úpravy v českém právu a v common law, odborné tuzemské i zahraniční právní literatury a 
příslušné judikatury.  

3. Kritéria hodnocení práce: Cíl diplomové práce nebyl výslovně v práci uveden. Z textu 
práce soudím, že diplomantce šlo zejména o provedení rozboru právní úpravy předsmluvní 
odpovědnosti v občanském zákoníku ČR a porovnání některých právních principů této úpravy 
s anglickým právem. Práce měla velmi ambiciózní zadání, které však splnila pouze v určitých 
směrech. 

4. Další vyjádření k práci: Diplomantka na str. 4 uvádí, že pro svou práci zvolila … 
„ analýzu legislativy, judikatury, právní vědy i empirických studií a rovněž komparaci 
judikatury, legislativy i doktríny týkající se principu dobré víry v různých typech právní 
kultury.“ Zejména lze ocenit práci se zahraničními prameny a pojednání o zahraničních 
zkušenostech s instituty předsmluvní odpovědnosti a dobré víry. V práci s tuzemskými 
odbornými prameny diplomantka nevyužila dostatečně především novou komentářovou 
literaturu k občanskému zákoníku a možná, že i v důsledku toho zůstal rozbor některých 
aspektů tuzemské právní úpravy poněkud stranou. V práci postrádám zejména pojednání o 
předsmluvní informační povinnosti stran a důsledcích jejího porušení (§ 1728 odst. 2 OZ). 
Rovněž způsob pojednání o „empirickém případu“ na s. 29 a násl. nepovažuji za zcela 



vyhovující vzhledem k zaměření diplomové práce. Práce je zpracována na solidní stylistické a 
gramatické úrovni.  

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Pojednejte o předsmluvní informační povinnosti 
stran. 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: dobře až velmi dobře. 

V Praze dne 12.4.2015    doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 

        oponent 

 


