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1. Hodnocení práce (označte křížkem):  

 

Kritérium: 

Stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře dobře nevyhovující 

Stanovení cílů práce a jejich 

naplnění 
  X  

Práce studenta v průběhu 

zpracování práce 

(konzultace) 
  X  

Vhodnost použitých metod  X   

Práce s literaturou a citacemi   X  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky)  
  X  

Hodnocení zpracování 

teoretické části práce 
 X   

Hodnocení zpracování 

praktické části práce 
  X  

Využitelnost výsledků práce 

v praxi 
  X  

 

2. Další hodnocení a připomínky k práci: 

Jde o práci zadanou původně jiným vedoucím, přičemž změna nastala až velmi krátce před 

odevzdáním. Původní osnova je na poměry bakalářské práce až absurdně rozsáhlá. V té má 

totiž autorka za úkol rozebrat nejprve celou problematiku obchodních závazkových vztahů 

obecně, dokonce i včetně jednotlivých smluvních typů. Na samotné téma (důsledky 

porušení) se dostává až ve čtvrté kapitole. V rozsahu jednotlivých kapitol, které autorka 

zvolila, je to koncepce nevhodná a odporující předepsaným požadavkům. 

Autorka při vytváření osnovy, ale vůbec i při výběru koncepce zpracování tématu 

nerespektovala požadavek vyplývající z příslušné směrnice, že „práce má být 

problémově zaměřena a neměla by být pouhým popisem. Téma práce by mělo být 

zadáno a formulováno spíše úžeji tak, aby bylo možné učinit jasné závěry“. Její práce je 

v podstatě úplným opakem. Požadavky směrnice, kterou měla autorka v průběhu psaní znát a 

řídit se jí, nejsou naplněny. 

Je zcela zřejmé, že při takové koncepci jsou veškeré výklady jen elementární, nedovolují 

žádnou skutečnou hloubku analýzy.  
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Do určité míry je to jistě i důsledkem absentujících průběžných konzultací a nedostatečných 

korekcí ze strany původního vedoucího práce a je třeba k tomu do určité míry přihlédnout. 

Přesto ale je vhodné uvést několik doporučení a poznámek, i pro další tvůrčí budoucnost 

studentky: Jednak je autorka povinna dodržet směrnici děkanky, se kterou se měla seznámit 

sama, a navíc nevyužila ani možností nabízených konzultací v průběhu dubna 2012, kdy 

bylo možno ještě mnohé stihnout. Naopak, svůj text předložila až zcela na poslední chvíli, 

bez jakéhokoliv předchozího kontaktu. To jde jednoznačně k její tíži. 

Práce je tak bohužel velmi popisná, tématicky výběrová a kusá, výklady jsou jen přehledové 

a naprosto nekomplexní, zcela absentuje jasné cílové zaměření. U mnohých pasáží chybí 

jakákoliv souvislost s názvem práce. Požaduje-li směrnice, aby „struktura a logika práce 

byla účelově podřízena cíli práce“ a i samotný „název co nejlépe vystihoval zaměření a 

specifický obsah práce“, není to splněno. 

Přínos pro praxi je velmi omezený. Autorka sice občas zařazuje do kompilačních popisných 

pasáží své stručné poznámky, nicméně nejde právě o příklad analýzy, která by měla být 

příkladem vysokoškolské úrovně zpracování tématu. Na textu je vidět uspěchanost a 

nedostatečná systematičnost, práce s nedostatkem odborných zdrojů a judikatury. 

Občas zjevně chybí citace. Některé myšlenky, dělení či struktury autorka přebírá, zdroj 

ale neuvádí (např. možné součásti skutečné škody na str. 30-31). Jinde je citace 

nedostatečně jasně uvedena -  např. str. 33, kde je uvedena jen u posledního bodu, přestože 

opsána byla celá pasáž v rozsahu minimálně jedné strany. Mimochodem celá tato pasáž je 

zařazena poněkud mimo kontext, není jasné, proč je zařazena práce takto a k čemu se 

vztahuje. Je dobrým příkladem pojetí celého textu, který je „poslepován“ z různých 

kusých útržků, aniž je veden jasným cílovým problémovým zaměřením. Pro další 

odborné práce bude zkrátka třeba důsledněji se držet předepsaných pravidel, stanovit si jasný 

cíl a na něj navazující smysluplnou strukturu, která bude napomáhat k jeho naplnění (nikoliv 

od něj odvádět pozornost). O tom, že se skutečným cílem práce si autorka dopředu zřejmě 

příliš hlavu nelámala, svědčí již její formulace v úvodu, že „cílem práce bylo…“. Je-li cíl 

stanoven až zpětně (v minulém čase), je to známkou něčeho neblahého. 

Není cíl cesty stanoven předem, jen těžko je do něj možno doběhnout. Zpravidla se pak autor 

ocitne spíše někde úplně jinde. A to se přesně stalo v tomto případě. 

 

Ani vyjadřování autorky není nejpřesnější, vysoké požadavky na precizní právnické 

formulace textu nejsou naplněny.  

Text není příliš kvalitní ani z jazykového hlediska. Autorka se dopouští neobvykle 

vysokého počtu gramatických prohřešků, zejména pokud jde o čárky v souvětí. Z tohoto 

pohledu jde o text, který nemá obdoby a je třeba říci, že autor posudku nikdy neviděl žádnou 

odevzdanou vysokoškolskou práci, která by obsahovala takové množství chybně umístěných 

čárek v souvětí. Přestože jde v porovnání s obsahem o méně závažný problém, i to je jistým 

dokladem pečlivosti autorky (zejména přihlédneme-li k faktu, že na tyto nedostatky byla 

autorka ještě před odevzdáním upozorněna). 

Podobně autorka třeba používá slovo „vyplívat“, přestože chtěla zřejmě napsat „vyplývat“. 

 

Celkově tedy autorka vytvořit svou bakalářskou práci zvládla a diplomový bakalářský úkol 

splnila. Dopustila se nicméně několika důležitých pochybení. Nedržela se požadavků, které 

jsou po tento typ prací stanoveny směrnicí, nevyužila možnosti nabízených konzultací (vyjma 

konzultace několik dní před odevzdáním, kdy již nebylo možno nijak zasáhnout, časové 

možnosti již nedovolovaly v podstatě vůbec nic), neprovedla dokonce ani řádnou jazykovou 

korekturu. Do té míry, do jaké je stav finální práce ovlivněn původní méně vhodnou 

koncepcí schválenou předchozím vedoucím práce je třeba k tomu při hodnocení 

přihlédnout, neboť to jistě nemůže jít k tíži studentky. Odpovědnost za převážnou část 



práce, včetně klíčové kapitoly čtvrté, která měla být jádrem práce v každém případě a 

měla být problémově zaměřena, s dostatečně hlubokou a komplexní analýzou, včetně 

nesamozřejmých praktických doporučení (aby bylo možno hovořit o přínosu pro praxi), však 

autorka nést musí. Potenciál, který toto velmi praktické a velmi důležité téma nabízelo, 

zůstal nevyužit. 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 

1) Mohla by autorka stručně a výstižně uvést přehled možného nastavení smlouvy, ve 

které by až na samotnou hranici přípustnosti využila dispozitivitu úpravy, a z hlediska 

důsledků porušení připravila smlouvu komplexně co nejvýhodněji pro zhotovitele (či 

prodávajícího), a naopak objednatele (či kupujícího)? 

2) Je možno v obchodním vztahu smluvně sjednat výši úroků z prodlení bez ohledu na to, 

kdo jsou účastníci tohoto vztahu? 

3) Jaké jsou na základě judikatury přibližné limity z hlediska přiměřenosti úroku 

z prodlení? Jaká doporučení ohledně sjednávané výše by autorka do praxe dokázala 

uvést? Je tato výše shodná jako u smluvní pokuty? 

4) Co znamená pojem anatocismus? Jak je v obchodní úpravě upraven, jak na něj nahlíží 

judikatura a jaká smluvní doporučení pro věřitele by autorka v návaznosti na to 

dokázala uvést? (zejm. ve vztahu podnikatel/nepodnikatel, a to jak v souvislosti 

se smluvní pokutou, tak úroky z prodlení) Jak se situace změní v novém občanském 

zákoníku? 

 

 

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 

 

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Práci lze ještě 

hodnotit stupněm dobře, za předpokladu velmi přesvědčivého průběhu ústní obhajoby pak 

stupněm velmi dobře. 

 

Datum a místo vyhotovení posudku:  Brno, 24. 5. 2012                Podpis vedoucího práce: 

        


