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Posudek  vedoucího diplomové práce 

  
Diplomová práce se zabývá tématem komplexních vztahů mezi normativitou a fakticitou. 

Zatímco ryzí nauka právní se pokoušela oddělit ideální svět norem od světa bytí, v posledních 
dekádách právní věda přistupuje k tomuto tématu opět komplexně, a snaží se dohledat, jak se 
z toho, co je, může stát to, co být má. Příkladem je i předkládaná diplomová práce.  

 
Po stránce formální práce obsahuje 66 stran vlastního textu včetně bezmála 200 

poznámek pod čarou. Chvályhodná je práce s cizí literaturou. Za velké plus posuzované práce 
považuji velmi dobrou úroveň poznámkového aparátu, kterému nemám naprosto co vytknout. 

Autor svou práci rozdělil poměrně logicky na celkem tři hlavní části (plus úvod a závěr; 
práce dále obsahuje seznam literatury a judikatury). První částí je teoretický úvod, snažící se 
nastínit vztah světa fakticity a normativity. Druhá část detailně analyzuje obyčeje a zvyklosti, třetí 
část pak aplikuje shromážděné poznatky do české právní praxe.  

Teoretická část je mimořádně zajímavá, a troufám si říci, že v moderní české literatuře 
nemá obdobu. Přesto by bylo dobré vedle početných citovaných prací americké provenience vzít 
v potaz též starší českou a slovenskou literaturu, která se tématu obyčeje taktéž detailně věnovala. 
Co se týče aplikace na český právní systém, souhlasím s autorem, že obyčeje mají v právu větší 
význam, než se jim tradičně přiznává. V tomto ohledu správně diplomant upozorňuje na početné 
normy nové občanského kodexu. Přesto si myslím, že by relevantním ustanovením nového 
občanského kodexu a jeho dopadům na zkoumanou problematiku mohl autor věnovat ještě větší 
pozornost (ostatně sám si všímá, že odkazy na nejrůznější typy zvyklostí, které nový zákoník 
obsahuje, nemají v dosavadních zákonech srovnání). Vedle analyzovaných témat by se jistě 
nabízela početná řada dalších problémů, které s tématem diplomové práce souvisí (např. více 
pozornosti věnované různých obchodním doložkám typu INCOTERMS atd.), to by ale již 
značně rozšířilo rozsah vyžadovaný pro diplomové práce. 

Závěrem konstatuji, že přes shora naznačenou kritiku diplomová práce bezesporu splňuje 
všechny podmínky pro její úspěšné obhájení. Skoro si troufám říci, že by autor měl na tématu 
dále pracovat, třebas i v rámci doktorského studia na naší fakultě. 

V Praze dne 21. srpna 2014 

      Zdeněk Kühn 


