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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální / Nadstandardně aktuální / Dostatečně aktuální / 

Neaktuální 

Odůvodnění: Pro směnečné právo je příznačná jeho stabilita, přesto lze stále nalézt otázky, 

které působí výkladové obtíže nejen ve směnečné praxi ale i judikatuře. 

 

Novost tématu (v kontextu zpracovaných témat diplomových prací na PF UK): Zcela nové / 

Relativně nové / Dosud plně nezpracované / Dostatečně zpracované 

Odůvodnění: S ohledem na obecné vymezení tématu lze konstatovat, že směnečné právo je 

pravidelným předmětem zájmu diplomantů. Nelze však na druhou stranu vyloučit novost 

dílčích otázek konkrétně v práci řešených. 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu: Vyšší / Standardní / Nižší 

 

Náročnost tématu z hlediska rozsahu dostupných zdrojů (rozsahu právní úpravy, doktrinálního 

zpracování, aplikovatelné judikatury): Vyšší / Standardní / Nižší 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně / Provedeno nikoliv řádně / Neprovedeno 

 

Splnění cíle práce: Cíl řádně splněn / Cíl spíše splněn / Cíl spíše nesplněn / Cíl nesplněn 

nebo vůbec nestanoven 

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Tvůrčí uchopení tématu (individualita zpracování): Ano / Spíše ano / Spíše ne / Ne 

 

Závislost na použitých pramenech: Ne / Ano (odůvodnění: …) 



 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce: Vhodně zvolena / Zvolena spíše vhodně s těmito výhradami:… / 

Zvolena nevhodně (odůvodnění: ….) 

Ačkoliv kvituji volbu tří směnečných institutů ke zpracování (rukojemství, protest, domicil), 

postrádám v práci zdůvodnění jejich volby – proč právě ony byly autorkou vybrány ke 

zpracování v rámci tohoto selektivního tématu diplomové práce. Pouze na s. 6 je zmíněna 

aktuálnost rukojemství. 

 

Dodržení zvolené systematiky: Ano / Ano s těmito výhradami: … / Ne (odůvodnění: ….) 

 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Reprezentativnost zdrojů: Spíše ano / Ne (odůvodnění: …) 

Diplomantka jen omezeně využívá časopiseckých zdrojů. 

 

Aktuálnost zdrojů: Ano / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Primární zdroje využity: Dostatečně / Nedostatečně (odůvodnění: …) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (druh, počet) / Ne 

 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Spíše ano / Ne (odůvodnění: …) 

Nesporné kvalitě práce ubírá nadměrné užívání rozsáhlých přímých citací z odborné 

literatury (např. s. 9 až 10, 13, 15, 26, 27 až 28 atd.). U rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 

uvedeného v poznámce pod čarou č. 49 absentuje odkaz na zdroj. 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

Na některých místech však autorka předkládá odlišné názory, aniž by k nim sama zaujala 

vlastní zargumentovaný závěr (např. na s. 13 otázka subsidiarity avalu či rozporné závěry 

judikatury na s. 24 a 25). 

 

Úplnost zpracování tématu: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Zhodnocení tématu: Řádné / Dostatečné s těmito výhradami: … / Nedostatečné (odůvodnění: 

…) 

 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální podoba textu: Bez výhrad / S těmito výhradami: … 

Na několika místech spojená slova (s. 1 a 37). 

 

Formální podoba poznámek pod čarou a seznamu literatury: Bez výhrad / S těmito 

výhradami: … 

 

 



Grafy a tabulky: Ano / Ne 

Jejich případný význam pro kvalitu zpracování tématu: Vyšší / Běžný / Nižší 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň textu (z hlediska užívání odborné terminologie): Standardní / Dostatečná 

s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Stylistická úroveň textu (čtivost, přehlednost): Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: 

… / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Gramatická úroveň textu: Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: / Nedostatečná 

(odůvodnění: …) 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

Oceňuji praktickou část práci, kdy autorka oslovila jednotlivé obecní úřady s žádostí o 

vyhotovení protestační listiny. 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Lze vůbec chápat aval jako druh ručení? 

 Názor diplomantky de lege ferenda stran vymezení (určení) protestačních orgánů 

podle české právní úpravy? 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Doporučuji práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané předpoklady a jedná se nepochybně o 

práci kvalitní. Zároveň však nutno přihlédnout k nevhodným rozsáhlým citacím, pro které 

předběžně navrhuji klasifikovat práci stupněm velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 20. 6. 2016 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              oponent diplomové práce 

 


