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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma zvolené diplomantkou je vzhledem k nové úpravě občanského práva, kterou přinesl 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, velmi aktuální. Diplomantka ve své práci 

představuje institut předsmluvní právní odpovědnosti, jeho historický vývoj včetně vývoje 

v českém právním řádu a novou úpravu tohoto institutu podle občanského zákoníku, čímž 

potvrzuje aktuálnost zvoleného tématu. Diplomantka zároveň také pro srovnání uvádí 

úpravu institutu v jiných právních řádech, především německém a rakouském, a uvádí 

příklady využití předsmluvní odpovědnosti v praxi. 

 

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

metody: 

Z hlediska náročnosti tématu hodnotím téma zvolené diplomantkou jako relativně náročné. 

Ačkoli pro institut předsmluvní odpovědnosti existuje konkrétní (nová) právní úprava v 

občanském zákoníku, nedávná změna právní úpravy a s ní související nedostatek judikatury 

k této nové právní úpravě jistě přispívá k náročnosti tématu. Diplomantka pracuje 

s judikaturou a relevantní zahraniční literaturou. Téma zpracovává komplexně a 

systematicky, zdůrazňuje vzájemné souvislosti a zapracovává i historický výklad jednotlivých 

souvislostí. Diplomantka prokazuje schopnost analýzy a zabývá se relevantními otázkami 

právní úpravy.  

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, šest kapitol a závěr. Práce má logicky vystavěnou 

strukturu, snad jen kapitola šest mohla být více rozvedena, když je zpracována na pouhé 

necelé tři strany textu. Jednotlivé kapitoly se zabývají vývojem předsmluvní odpovědnosti 

v českém, německém a římském právu, judikaturou k tomuto institutu, jeho novou právní 

úpravou podle občanského zákoníku, a porovnáním s úpravou v některých zahraničních 

právních řádech. Práce je psána srozumitelně, terminologicky správným právním jazykem. 

Práce neobsahuje zjevné gramatické a stylistické chyby či nedostatky. Vytkl bych však 

značnou popisnost práce. U citací bych upozornil na několik drobnějších nedostatků, kdy ve 

třech případech v citaci není uvedena strana zdroje, ze které bylo čerpáno. 

 



 

4. Vyjádření k práci: 

Práci hodnotím jako zdařilou s výjimkou uvedených výhrad. Zvolené téma je aktuální, 

zvolená systematika práce je rovněž velmi vhodná. Téma je zpracováno přehledně, práce má 

danou koncepci a jasný cíl stanovený v úvodu práce. Jen kapitola ohledně využití institutu 

předsmluvní odpovědnosti v praxi by mohla být podrobnější, jelikož se jedná o téma velmi 

podnětné a zajímavé. I přesto jde o zdařilé a originální shrnutí právního institutu, který nově 

našel své zakotvení přímo v občanském zákoníku. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: Diplomantka popsala právní úpravu týkající se předsmluvní 

odpovědnosti, bohužel si však v úvodu ne zcela jasně vytkla cíl práce, ke kterému by 

směřovala. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala, že téma diplomové práce 

zpracovala samostatně, stejně tak prokázala samostatnost při výběru literatury. 

C) Práce s literaturou: Práce se zdroji je dostatečná a zdroje jsou, až na pár drobných, výše 

uvedených nedostatků, řádně citovány. 

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá zvolenému tématu 

práce. 

E) Úprava práce: Práce je zpracována formálně čistě a úhledně, bez vad a zjevných chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě nechť se diplomantka zaměří na využití institutu předsmluvní odpovědnosti 

v praxi. Co všechno (jaký rozsah) podle diplomantky obsahuje pojem škody ve smyslu § 1729 

odst. 2? 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Velmi dobře. 

 

V Praze dne 21. srpna 2015 
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