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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce je nové a vysoce aktuální. Volba 

tématu práce proto zaslouží pochvalu. (Proč ale v názvu práce nemluví o 

právech, ale toliko o právu?) 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a 
použité metody:  Zvolené téma je velmi náročné na teoretické znalosti, ne již 

tolik na vstupní údaje: diplomantka mohla v podstatě pracovat jen s právními 
normami (ať té či oné úrovně) a s legislativními návrhy (odborné literatury je 

pro autorčino téma poskrovnu). 
Diplomantka pracovala metodou analytickou, komparační a deduktivní. Je 

nutno zdůraznit, že vzhledem k tomu, jak diplomantka své téma pojala, měla 
před sebou možnost (i potřebu) několika „druhů“ srovnání. 

 
3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna do 

čtyř částí, úvodu a závěru, v číselném označení od úvodu po závěr. Před vlastní 
práci je položen obsah a seznam zkratek, za textem práce následují jednak 

obligatorní části diplomové práce, abstrakt v angličtině, jednak přílohy 

obsahující texty vlád. návrhů zákonů týkajících se rubrikované tématiky. 
Jednotlivé části práce (2., 3., 4., 5.) jsou dále mnohonásobně členěny. 

Zatímco v první části („2.“) práce diplomantka připomíná obecné 
charakteristiky smlouvy o zájezdu, druhá část („3.“) je věnována problematice 

odpovědnosti za vady. Již tady lze diplomatce vytknout, že výklad pojmu 
„vada“ zařadila až na samý konec kapitoly, totiž především až za výklad 

odpovědnosti za vady. Třetí část („4.“) práce je nadepsána „Reklamace“. Zde 
se diplomantka zabývá mj. také reklamační lhůtou a pozastavuje se nad lhůtou 

jednoho měsíce (označuje ji za „svéráznou“! Sic!), kterou OZ 2012 stanoví v § 
2540. Jsem právě opačného mínění než diplomantka. Námitky, které vyslovuje 

dole na str. 32 a nahoře na str. 33, může soud velmi snadno reflektovat s 
použitím ust. § 2 odst. 3 OZ 2012. Mám tudíž za to, že uvažovaná právní 

úprava (uvažovaná novela), která neobsahuje jednoznačné omezení uplatnění 
práva z vadného plnění, se může snadno obrátit proti pořadateli zájezdu. 

Ovšem, jak je zřejmé, diplomantka má problém i s pojmem reklamace. I když 

na str. 31 správně mluví o reklamaci jakožto uplatnění práva z vadného plnění, 
na str. 35 píše o „uplatnění reklamace“! Dále na téže stránce mluví o „vytknutí 



vady“. Samozřejmě, že jde o odlišný slovník dvou právních předpisů. Nicméně, 

očekávala bych, že se diplomantka s touto diskrepancí nejprve náležitě 

vyrovná a v práci pak bude používat již jen pojmy s ustáleným rozsahem. To 
se ale nestalo, takže všechny tři výrazy užívá diplomantka promiscue, čtenáři 

vyrovnej se s tím sám!  
Konečně ve čtvrté části („5.“) práce se diplomantka zabývá problematikou 

„vyřízení reklamace“.  
 

4. Kritéria hodnocení práce 

 

4.1. Splnění cíle práce: V závěru práce diplomantka uvádí, že cílem její práce 
„bylo pojmout oblast z vadného plnění z hlediska ...“. Jde o jeden z mnoha 

případů (srov. dále v bodu 4.7.), kdy se diplomantka vyjadřuje způsobem, 
který u čtenáře vyvolává jen otázky. Nevím, co chtěla diplomantka cit. větou 

sdělit. V úvodu práce je uvedeno, o čem diplomantka hodlá psát, nikoli již to, 
jakého cíle by chtěla dosáhnout. Diplomantka se patrně domnívá, že splnila to, 

co si předsevzala, již tím, že předestřela problémy, rozebrala je, a uvedla, jak 

budou řešeny v příští právní úpravě. Nejen, že vůbec není jisté, zda, kdy a v 
jaké podobě bude novela občanského zákoníku přijata, ale výkladové nesnáze 

tak jako tak nemůže, podle mého názoru vyřešit. Překvapuje, že se 
diplomantka nezabývala obecným problémem roztříštěnosti, ba vrstevnatosti 

právní úpravy jednoho jediného právního institutu, totiž zájezdu. Pouhé 
konstatování existujícího stavu nestačí. 

 
4.2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka – jak lze soudit –  

pracovala samostatně. 
 

4.3. Logická stavba práce: Bez připomínek. 
 

4.4. Práce s literaturou (využití cizojaz. lit.), citace: Autorka pracovala s 
literaturou, pokud existuje, dobře. Na výběr z odborné literatury, jak již jsem 

zmínila, mnoho neměla. Tím spíš lze ale diplomantce vytknout, že pracovala 

toliko s komentáři jednoho nakladatelského domu, když je k dispozici i jiný 
komentář.   

Poznámkový aparát je veden nestandardně, jeho součástí, kromě odkazů na 
autorské práce, je totiž řada doslova citovaných textů zákonných ustanovení 

(které nemají v teoretické práci, co dělat), ustanovení směrnic, návrhů zákonů 
apod. Poznámek ve vlastním slova smyslu je jen několik málo!!   

 
4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomantka 

analyzovala téma v náležité hloubce odpovídající očekávanému rozsahu 
diplomové práce. Zajisté by mohla jít mnohem hlouběji, v některých ohledech 

bych to očekávala. 
 

4.6. Úprava práce: Diplomantce lze vytknout jistou sníženou přehlednost 
práce, když jednotlivé kapitoly navazují bez obvyklého odlišení /nová stránka/ 

jedna za druhou, a jindy pouhá dílčí část práce začíná na nové stránce. 

 
4.7. Jazyková a stylistická úroveň: Diplomantka má problém nejen s českým 



pravopisem, ale i s českým jazykem (spojení slov /„tématu ohledně nároků“/, 

stavba věty atd.), a bohužel také s vyjadřováním v rovině právního slovníku: 

výrazy jako „současná úprava“, „dřívější úprava“, „plánovaná právní úprava“, 
„aktuálně navrhovaná právní úprava“ atd. jsou nesprávné, nevhodné, 

neodpovídají ustálenému usu. To všechno ubírá práci na čtivosti. 
 

5. Případné další vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako dobrou. Je 
zřejmé, že diplomantka je s tématikou důvěrně seznámena, na druhé straně 

právě praxe to nejspíš byla, co způsobilo, že se diplomantka nevyjadřuje 
náležitým právním jazykem. 

Postrádám výhled do zahraničí. Např. informace o přístupu německého 
zákonodárce by byla nanejvýš vhodná. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Vzhledem k tomu, že 

diplomantka nepřinesla žádnou informaci o právním stavu v cizině, nechť tak 
učiní u příležitosti obhajoby diplomové práce (s tím, že ponechávám jen na 

diplomantce, kam obrátí svou pozornost). 

 
7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, že 

předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu, 
a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální, doporučuji práci k 

obhajobě.  
 

8. Navržený klasifikační stupeň: dobře – velmi dobře. 
 

V Praze dne 17. dubna 2018 
                                 

                                                  doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 

                                                           oponentka diplomové práce 

 

 
 


