
Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy 

katedra obchodního práva 

 

Posudek diplomové práce 

Jméno diplomanta: Martin Koranda  

Téma práce: Účet 

Rozsah práce: 64 stran textu práce  

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. 

Datum odevzdání práce: 18.11.2015 

 

 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma Účet je téma aktuální a zajímavé zejména vzhledem 

k nové právní úpravě soukromého práva a vzhledem k regulaci platebních účtů v právu EU. 

2. Náročnost tématu: Zpracování diplomové práce vyžadovalo prostudování právní 

úpravy současné i předchozí v českém právu, právu EU a příslušné judikatury, jakož i 

odpovídající odborné právní literatury. 

3. Kritéria hodnocení práce: Cíl práce diplomant formuloval obecně v úvodu: 

„prozkoumat právní úpravu aktuální v době vzniku této práce a zdůraznit nejzásadnější změny 

přijaté do právní úpravy v souvislosti s nabytím účinnosti občanského zákoníku.“ a „upozornit 

na zákonná ustanovení, u nichž se lze v současné době setkat s rozdílnými názory autorů 

odborné literatury ohledně jejich výkladu a tam, kde je to možné, doporučit převážně 

praktická řešení na předcházení případným sporům vzniklých kvůli různým výkladům daných 

ustanovení.“ Diplomant zadané cíle práce převážně splnil. Při zpracování práce bylo použito 

metody komparace platné a účinné právní úpravy s předchozí právní úpravou. Využita byla 

metoda systematické analýzy právních ustanovení.   

4. Další vyjádření k práci: Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou.  Diplomant 

prokázal schopnost vytěžit aktuální odbornou literaturu a omezeně dostupnou judikaturu. 

Odkazy pod čarou jsou zpracovány v obvyklém standardu; určitým nedostatkem je neuvádění 

autora příslušné části kolektivního díla. Zásadně se věnoval tuzemským pramenům, pouze 



v omezeném rozsahu pracoval s příslušnými směrnicemi EU. Autor formuloval i některé 

vlastní názory.  Práce je zpracována na velmi dobré stylistické a jazykové úrovni.  

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Pojednejte podrobněji o tzv. kontokorentu. 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 

 

V Praze dne 16.12.2015    doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 

        

 


