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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Autorka si zvolila téma, které má nadčasový charakter a nadto jde o jednu z  tradičních 

problematik, se kterým se v praxi setká velká část naší společnosti. Význam rozboru dané 

problematiky proto nikdy nebude zanedbatelný, naopak vždy může tato vědecká činnost 

přispět k rozvoji další celospolečenské diskuse nad některými souvisejícími otázkami, a to 

zejména vzhledem k některým změnám právní úpravy v souvislosti s přijetím zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

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

metody: 

Obecná východiska a základy tématu jsou dostatečně zpracovány současnou literaturou, 

ovšem pro komparaci současné a předchozí právní úpravy a analýzu současného stavu 

v perspektivě změn, které přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bylo třeba 

formulovat především vlastní závěry z důvodu prozatím omezené dostupnosti relevantní 

literatury. Téma zpracované diplomantkou tedy hodnotím jako relativně náročnější, se 

kterým se však diplomantka dokázala bezchybně vyrovnat. Absenci zahraničních vstupních 

zdrojů majoritně omlouvá záměr autorky důsledně se věnovat pouze tuzemské právní 

úpravě. Co se týče použitých metod, práce prokazuje schopnost autorky správného použití 

především analytické a komparativní metody. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Autorka zvolila přehlednou strukturu práce, která je členěna na úvod, sedm základních 

kapitol, dělících se zpravidla na jednotlivé podkapitoly, a závěr. Práce je pro čtenáře 

přehledná, čtivá, odborná právní terminologie je použita správně. Pokud jde o formální 

stránku práce, nemám zásadní výhrady. Stylistika práce je příkladná. Vytkl bych pouze 

drobné formální nedostatky, zejména používání Ich-formy. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci hodnotím celkově jako zdařilou. Její přínos spatřuji v komplexním a uceleném 

zpracování daného tématu s tím, že diplomantka kriticky nahlíží na právní úpravu v České 

republice a důsledně posuzuje a hodnotí současnou právní úpravu a přínos aktuálních změn. 

Odborné i kritické úvahy diplomantky nad soudobou právní úpravou považuji za podnětné 

a přínosné pro celospolečenskou diskusi. Oceňuji též komplexní nadhled a systémové pojetí 

zpracovávané problematiky. 



 

5. Kritéria hodnocení práce: 

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

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala schopnost samostatné práce 

při výběru tématu a podkladů, taktéž i při samotném sepsání práce. 

C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, považuji práci s nimi 

za dostatečnou.  

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá diplomantkou 

vytyčenému cíli. 

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám, až na připomínky uvedené výše, výhrad. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Co považujete za hlavní přínos a největší slabinu nové právní úpravy?  

Považujete opuštění odporovatelnosti ve prospěch relativní neúčinnosti za správný krok? 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 
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