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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma není sice nikterak nové, ale to 
mu neubírá na aktuálnosti. Naopak, každá nová právní úprava předmětné 
problematiky vyvolává dlouhé diskuse, zpravidla bez jednoznačných závěrů. 
Proto je třeba vítat zájem o toto téma.
Navíc pak je tu zpracován i anglický pohled na tuto otázku, což, i přes obtížnou
srovnatelnost obou systémů, dává podnět k zamyšlení. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma je značně náročné na znalost vstupních údajů,
protože  má-li  být  téma  uchopeno  náležitým  způsobem,  nezbývá,  než  se
seznámit s dlouhou řadou nejrůznějších dat, ale také názorů. Autor prokázal
velmi slušné teoretické znalosti, použité vstupy zpracoval náležitě. 
   Pokud jde o metody,  které diplomant používal,  je  to především metoda
analytická, vhodně skloubená s metodou syntetickou. Kromě toho autor musel
používat  metodu  srovnávací,  a  zčásti  také  retrospektivní  pohled.  V  závěru
práce diplomant využívá dedukci, dospívá k vlastním zjištěním, některým nelze
upřít novost.
    Práce je zvládnuta dobře jak po stránce práce s literární matérií, tak po 
stránce metodologické.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je účelně 
rozčleněna, přesto je v některých částech poněkud nepřehledná: zasloužila by 
si podrobnější strukturování.
    Obsahuje všechny části, které rozhodné předpisy požadují pro diplomové 
práce (seznamy, abstrakt atd.).
    Práce je rozdělena do úvodu, závěru a tří částí (kapitol).
    První část věnuje diplomant pojmu, resp. institutu „právní jednání“. Kapitolu
uzavírá přehledem vad právních jednání. 
   V druhé části (centrum práce) se pak autor zabývá právní úpravou následků
vad  právního  jednání.  Jak  v  případě  neexistence,  resp.  zdánlivosti,  tak  v
případě neplatnosti, se ohlíží zpět, a předkládá čtenáři srovnání platné a tzv.
dřívější  právní  úpravy  (tj.  OZ  1964).  V  obou  částech  diplomant  připojuje
„shrnutí“,  což  lze  hodnotit  jen  pozitivně.  Schopnost  uceleného  pohledu  na
institut je dost výjimečná. Za pozornost jistě stojí zajímavá tabulka následků
vad právních jednání.
    Několik stran textu vyhrazuje autor relativní neúčinnosti. Předkládá různé



názory na podstatu tohoto institutu, v závěru se pak zjevně k jednomu z nich
přiklání. Bohužel o správnosti právě tohoto pojetí lze mít největší pochybnosti.
    V třetí části práce diplomant nahlíží do anglického práva, instruktivním 
způsobem uvádí čtenáře do zvláštního, protože svébytného pojetí vad, 
zejména smluv, a sankčních následků vad.
    V závěru práce autor prezentuje svá závěrečná shrnující stanoviska.

4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou. Autorovi se
dobře podařilo vyhnout se popisnosti, naopak, tradiční téma v moha ohledech
uchopil nový způsobem.
    Diplomant pracuje mimořádně dobře s literárními prameny i s judikaturou.
Snaží se položit vedle sebe různé názory, různé přístupy k řešení jednotlivých
otázek. 
     Zásadní  chyby práce neobsahuje.   Na několika místech ale  diplomant
pochybil.  Na str.  16 i  na str.  17 se autor (jsa patrně zlákán publikovanými
názory)  chybně  vyjadřuje  jednak  o  vadách,  jednak  o  neplatnosti:  uvedené
zobecnění totiž neplatí, existují výjimky, s nimiž je třeba počítat. Obdobně je
chybné přiklonit se nekriticky k názoru nepříliš zkušených autorů (pozn. 76).
Přitom na téže stránce dol aur již uvádí správné tvrzení.
       Na str.  25 pochybuji o správnosti tvrzení, pokud jde o konverzi (je třeba
si představit konkrétní příklad!).
      Na str. 42 by bylo zapotřebí korigovat slova o „nepotřebnosti“, a podívat se
na datování relevantních rozhodnutí.  
       Autor nezavedl žádnou vhodnou zkratku pro občanské zákoníky. To 
samozřejmě vedlo k uvádění dlouhých výrazů. Právník by měl nalézt 
právnickou dikci se vším všudy (a vyvarovat se také výrazů obecné češtin, 
např. slova „hned“).
        Bohužel také nacházím chyby v poznámkovém aparátu. Autor totiž 
nesprávně uvádí v poznámkách pod čarou i odkazy na zákonná ustanovení, 
která patří přímo do textu (do závorky). V ostatních ohledech je poznámkový 
aparát veden lege artis, je nadmíru bohatý, svědčí o pečlivé práci autora.

   5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autor prokázal schopnost 
samostatné práce, a to jak při výběru a zpracování literatury, resp. 
judikatury, tak i při vlastním sepsání práce. To již ostatně bylo výše 
zmíněno.
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je zařazen seznam literatury, 
monografické, komentářové, učebnic, statí, soudních rozhodnutí (nejen 
tuzemských, ale i anglických soudů),  soupis právních předpisů. Seznam 
je značně bohatý. K pozn. aparátu srov. výše.
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru autor analyzoval 
dané téma v řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu více než 
dostatečně.
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám zásadní 
připomínky, s výhradou výše uvedenou.    

    6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Souhlasím s názorem,
že taxativní výčet důvodů neexistence (tzv. zdánlivosti)  správný není. Proto



kladu  toliko  otázku,  jaké  stanovisko  sám  diplomant  zastává,  pokud  jde  o
otázku totožnosti, či naopak rozdílnosti významu výrazů „zdánlivé“ a „nepřihlíží
se ...“.

    7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem k  tomu,  že
předložená  diplomová  práce  všechny  požadavky  kladené  jak  po  stránce
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k
obhajobě. 

    8. Navržený klasifikační stupeň: výborně

V Praze dne  26.04.2015
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