
Posudek na diplomovou práci Bc. Lenky Havránkové 

Prodej zboží v obchodě 

Práva z vadného plnění  

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autorka předložila k posouzení práci, jejímž hlavním cílem je porovnání předchozí právní úpravy 

prodeje zboží v obchodě včetně práv z vadného plnění s právní úpravou současnou. Téma 

mimořádně zajímavé též z pohledu nejasností, kterou novou právní úpravu doprovázejí. Výběr 

tématu lze proto jen přivítat. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní metody a použité metody 

Ke zpracování tématu se autorka výborně připravila. Zná výborně obě srovnávané úpravy, 

prostudovala veškerou publikovanou literaturu, ve zkoumané problematice se výborně orientuje. Tím 

výklad získává na přesvědčivosti a ucelenosti.   

3. Kritéria hodnocení práce 

a) Splnění cílů práce 

Autorka podala hlubokou analýzu zkoumané problematiky s řadou kritických postřehů, které 

prokazují její přemýšlivost a samostatnost. 

Logická stavba práce 

Práce má přehlednou systematiku, autorka správně postupuje od obecného k zvláštnímu.  

b) Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací- autorka pracuje s odbornou 

literaturou lege artis.  

c) Hloubka provedené analýzy- autorka za podaný a mimořádně hluboký rozbor tématu 

zasluhuje plné uznání 

d) Úprava práce- bez připomínek 

e) Jazyková a stylistická úroveň 

Bez připomínek 

 

4. Další vyjádření k práci 

Oceňuji kvalifikovaný výklad autorky k problematice zákonné záruky (s. 40n). Je paradoxní, že 

jedním z cílů občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. bylo posílit právní postavení občana ve 

všech směrech; závěry autorky však vypovídají o něčem jiném. Práce s názory jednotlivých 

autorů je zejména na tomto místě práce příkladná. 

5. Připomínky a otázky k obhajobě 

Jak se autorka staví k možnosti- v právní praxi již realizované-řešit spory z vadného plnění cestou 

rozhodčího řízení? Mohl by tento způsob řešení sporů oslabit práva spotřebitele ? 

6. Doporučení k obhajobě 



Práce splňuje kritéria předepsaná pro tento druh kvalifikačních prací, práci doporučuji k obhajobě.  

7. Navržený klasifikační stupeň 

Výborně 

 

 

V Praze dne 5.9.2016                                                                  Prof. JUDr.  Jan Dvořák, CSc. 


