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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Zásada poctivého obchodního styku je téma 
nikoli nové. Aktuálnost tohoto tématu spočívá ve spojení zásady s novou právní 
úpravou soukromého práva. Zaměření tématu považuji za vhodně vybrané. 

2. Náročnost tématu: Zpracování diplomové práce vyžadovalo prostudování 
právní úpravy v českém právu a v evropském kontextu, odborné právní literatury a 
příslušné judikatury. 

3. Kritéria hodnocení práce: Cíl práce byl obecně vytýčen v úvodu práce a 
výslovně potvrzen v závěru práce na straně 62: „…jsem si za cíl této práce vytkla 
pomocí zvolené metodologie zjistit, jaké změny se v souvislosti s účinností nové 
soukromoprávní úpravy udály a jak se tyto projevily v nazírání na obchodněprávní 
zásadu poctivého obchodního styku.“ Diplomantka uvedený cíl v zásadě splnila. 
Práce obsahuje tři části: část teoretickou – obecnou, část teoretickou – zvláštní a 
část analytickou (případová studie). Základní přínos práce lze spatřovat v pokusu o 
spojení obecně teoretického zkoumání s rozborem praktického případu.  Jde o 
nelehkou úlohu, se kterou se autorka vypořádala velmi solidně.

4. Další vyjádření k práci: Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. 
Autorka čerpala z odborné právní literatury, kterou hojně cituje a odkazuje na 
literaturu v poznámkách (celkem 137 poznámek) pod čarou (část poznámek však 
obsahuje odkazy na soudní judikaturu a další zdroje). V některých případech však 
autorka prameny neuvádí (např. str. 26 předposlední odstavec, nebo str. 38 
v předposlední větě). Uvádění citací odpovídá zpravidla odborným standardům, 
někdy však diplomantka neuvádí autora příslušné pasáže kolektivní monografie 



(např.  pozn. č. 44 nebo 50). Diplomantka v některých otázkách zaujímá i vlastní 
stanovisko. Práce je stylisticky vhodně zpracována.

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Vztah zásady poctivého obchodního 
styku se zásadou dobrých mravů soutěže (§ 2976 obč. zák.).

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře až výborně.
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