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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

S nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nabyla problematika následků 

vad právních jednání na aktuálnosti. V práci jsou zohledněny nové instituty, které zákon 

zavedl jako další následky vad právních jednání, zejména institut jejich zdánlivosti. Téma 

práce je proto aktuální, když rozebírá oblast, která s novou právní úpravou doznala zásadních 

koncepčních změn. 

 

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

metody: 

Z hlediska náročnosti tématu hodnotím téma zvolené diplomantem jako poměrně 

náročnější, vyžadující širší spektrum znalostí a důkladnou analýzu právních předpisů. Téma je 

nutné pro přehlednost jeho zpracování pojmout komplexně, ve všech vzájemných 

souvislostech. S těmito požadavky, kladenými zvoleným tématem, se dle mého názoru 

diplomant zdařile vypořádal, když při zpracování tématu práce postupoval zejména 

analyticky a deskriptivně. Za hlavní přínos práce považuji ucelené a přehledné zpracování 

problematiky. Celkovou úroveň práce ovšem snižuje absence většího množství zahraničních 

zdrojů, když jediné užití jejich nepříliš velkého množství nacházíme v poslední kapitole, která 

přináší vhled do anglické právní úpravy. Co se týká české úpravy následků vad právních 

jednání, diplomant bohužel zahraniční zdroje nevyužil. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, tři kapitoly a závěr. Text je psán srozumitelně, 

přehledně, čtivým a terminologicky správným právním jazykem. Vytkl bych pouze drobné 

překlepy, které jsou však v celkovém stylistickém vyznění práce zanedbatelné.  

 

4. Vyjádření k práci: 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou. Diplomant přehledně zpracoval aktuální problematiku 

a představil různé pohledy na jednotlivé následky vad právních jednání. Velmi kladně 

hodnotím tabulku představenou na stranách 69 a 70. I tak je práce bohužel v některých 

svých částech přílišně popisná a neobsahuje mnoho vlastních hodnocení či kritických úvah 

diplomanta. Současně se diplomant nevyvaroval nepřesností, a to např. na str. 13, kde uvádí, 

že právně jednat lze „konáním (výslovně) či nekonáním (konkludentně)“. Pro právní jednání 



platí, že mohou být učiněny buď konáním, tedy komisivně, či nekonáním (omisivně). 

Komisivní právní jednání může být buď výslovné, tj. vyjádřené lidskou řečí, či konkludentní, 

tedy vyjádřený jiným projevem vůle než řečí. Omisivní právní jednání spočívá v nečinnosti, 

tedy v nekonání. Z uvedeného třídění plyne, že nelze ztotožňovat právní jednání učiněné 

mlčky s konkludentními právními jednáními. Právní jednání učiněné mlčky je právním 

jednáním omisivním, spočívajícím v nečinnosti, zatímco konkludentní právní úkon patří do 

kategorie úkonů komisivních, tj. spočívajících v konání (byť nikoliv výslovném).  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

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

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant prokázal, že téma diplomové práce 

zpracoval samostatně, stejně tak prokázal samostatnost při výběru literatury. 

C) Práce s literaturou: Práci se zdroji považuji za dostatečnou, zdroje jsou řádně citovány. 

Bohužel práce neobsahuje větší množství zahraničních zdrojů v poměru k počtu ostatní 

literatury.  

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy je v souladu s cílem práce, který 

si diplomant v úvodu stanovil. 

E) Úprava práce: S výjimkou výše uvedených připomínek je práce zpracována čistě a úhledně 

bez zjevných formálních vad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Jak se diplomant, s ohledem na to, co v práci uvádí, staví k pojetí zdánlivosti právních 

jednání? Přikláněl by se spíše k tomu, že zdánlivá jsou jen právní jednání, kterým chybí 

některé jejich pojmové znaky nebo k současné úpravě se současně taxativně vymezenými 

případy zdánlivosti v rámci jednotlivých ustanovení zákona? 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 

 

V Praze dne 7. května 2015 
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