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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
 
Autor zvolil téma ne zcela aktuální, avšak z pohledu občanského práva stále významné. 
Zabývá se otázkou zastoupení, pozornost přitom věnuje především zastoupení 
v občanskoprávním styku, v právu obchodním a rodinném (okrajově), zevrubněji se dotýká 
otázky opatrovnictví fyzických osob a jeho právní úpravy v ČR, neopomíjí ani problematiku 
smluvního zastoupení, významu plné moci a pozornost věnuje i institutu prokury. Je škoda, 
že autor nenastínil problematiku zastoupení právnických osob (hovoří toliko o opatrovnictví 
právnické osoby). Po formální stránce nicméně musím k práci vznést zásadní připomínky. 
Vlastní metody práce a přístupu nejsou v úvodu zřetelně naznačeny. V práci samé je nakonec 
uplatněna pouze základní deskriptivně-kompilační metoda, která není dostatečně 
argumentačně rozvíjena. Tato metoda se sklony k parafrázování, čiré přebírání textu 
komentářové literatury, zákona (sic) či judikátů a uvádění notoriet je v práci jako takové 
přeceněna, nakolik absentují autorovy vlastní názorové a argumentační linie a práce se stává 
čistě popisnou a ryzím kompilátem (srov. kupř. celé pasáže o zastoupení převzaté doslova bez 
dalšího z komentářové literatury – viz dále). To vše významně smysl a přínos takové práce 
snižuje.  
  
2. Logická struktura a členění diplomové práce:  
 
Text (50 stran včetně úvodu a závěru) je relativně přehledně členěn, jeho struktura je 
povětšinou logická, jednotlivé výklady na sebe – až na některé výjimky – navazují. Místy se 
nicméně projevuje nekoherence v toku textu (srov. zejm. str. 16-17, 20-21, 31-33 atd.), kdy 
text je toliko slepenec odstavců doslova převzatých z příslušných zdrojů. Čtenář se tak 
nedozvídá nic nového. Práce je rozdělena v zásadě do 7 kapitol, kdy druhá kapitola usiluje o 
základní charakteristiku institutu zastoupení v jeho obecnosti a popisuje jeho pojem a účel, 
vývoj a využití v právních vztazích. Třetí a čtvrtá kapitola (druhy zastoupení) objasňují 
především význam přímého zastoupení; autor v nich standardně pojednává o jeho rozsahu, 
druzích a formách, postrádám nicméně důkladnou analýzu substituce, plurality zástupců, 
kolize zájmů, koluzní dohody aj. Pátá kapitola nazvaná další způsoby zastoupení pojednává 
především o nápomoci při rozhodování, zastoupení členem domácnosti a zastoupení dítěte. 
Šestá kapitola je pak věnována překročení zástupního oprávnění. Poslední kapitola popisuje 
zastoupení v civilním soudním řízení.  
 
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 



Při zpracování tématu byl použit relativně dostatečný počet bibliografických pramenů, které 
autor povětšinou správně uvádí a na konkrétních místech cituje v souladu s citační normou. 
V případě přebírání celých odstavců by měl autor použít citaci (tj. dát text do uvozovek) a 
nikoli jen odkaz do poznámky pod čarou.  Poznámkový aparát zdá se být adekvátní. Výběr 
literatury a pramenná základna je vcelku reprezentativní.    
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce 
 
Jazyková a formální úroveň práce je celkem na dobré úrovni, i když se v textu objevuje 
nedopatřením několik překlepů nebo dokonce věcných chyb, interpunkčních nedostatků a 
dalších stylistických lapsů (kupř. str. 14…aby zájmy mohly být v rozporu…, čárka před 
spojkou kdy…atp.)  
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
 
Při ústní obhajobě by se autorka mohla blížeji vyjádřit zejména: 

 k otázce zániku plné moci při zániku smlouvy o zastoupení 

 jak je de lege lata kupř. řešena situace vojáka, který chce na ½ roku odcestovat na 
zahraniční vojenskou misi a bude nutno na něj činit řadu právních i faktických úkonů. 

 na jaké případy bude dopadat obecná úprava zastoupení v § 436 – 440 OZ?   

 k otázce formy plné moci podle § 441/2 OZ s ohledem na právní praxi 
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce 
 
K práci jsem vyjádřil své dílčí připomínky a komentáře výše v posudku.   

 
 
Závěr:  

K práci jsem se kriticky vyjádřil výše v posudku. S ohledem na výše uvedené navrhuji předběžné 
hodnocení práce stupněm dobře, i když se zároveň domnívám, že je práce na samé hraně 
obhajitelnosti.   

 
Diplomovou práci hodnotím stupněm: dobře 
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