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Diplomová práce byla v souladu s pokynem děkana č. 23D/2011 ze dne 2. 8. 2011, kterým se 

stanoví postup při ověřování originálnosti vysokoškolské kvalifikační práce, prověřena 
antiplagiátorským programem THESES, který vykázal shodu diplomové práce s jinými díly 
v rozsahu 0 %. 
  

Diplomová práce sestává ze sedmi částí včetně úvodu, závěru a cizojazyčného resumé. Když 
už je zmíněno cizojazyčné resumé, vedoucí práce se prozatím nikdy nesetkala s tím, že by diplomant 
předložil tuto pasáž dokonce ve dvou jazycích, v tomto směru je autorka unikátní, samozřejmě 
v pozitivním slova smyslu. Pokud jde o rozsah, předkládaná práce výrazně přesahuje minimálně 
stanovený rozsah. K práci jsou připojeny zajímavé přílohy, kterými je dle názoru vedoucí práce 
dokumentován zájem a praktický přístup autorky ke zpracování problematiky (evidentní zájem byl 
patrný již v průběhu psaní diplomové práce a odrazil se následně v samotném rozsahu práce a také 
v kvalitě jejího zpracování).  

 
Práce je doplněna standardním seznamem použité literatury, který odpovídá formálním 

požadavkům. Chvályhodná je rozmanitost a pestrost použitých zdrojů, ze kterých bylo autorkou 
čerpáno. V této souvislosti lze velmi kladně ohodnotit především práci autorky s cizojazyčnými 
zdroji (ať již normativními prameny, tak knižními publikacemi) a časopiseckou produkcí, dále také 
naprosto nadstandardní přístup autorky k soudní judikatuře. Byť nejsou soudní judikáty v konkrétní 
kauze v českém právním prostředí pramenem práva, mají svůj nesporný význam a práce s nimi by 
měla být pro každého právníka naprosto běžnou rutinou. Autorka přitom osvědčuje nejen výbornou 
orientaci v judikatuře, ale také to, že je schopna judikatorní závěry dobře chápat, zpracovat 
a vyhodnotit, v případě potřeby i kriticky. 

 
Pokud jde o poznámkový aparát v práci využitý, ten svým rozsahem odpovídá charakteru 

práce a způsobu práce autorky s označenými prameny – autorka pracuje s poznámkovým aparátem 
velmi kvalitně a poznámky pod čarou plní tu funkci, kterou mají v odborném textu plnit. 

 
 Předkládaná práce neobsahuje gramatické chyby, překlepy ani nepřesnosti v interpunkci. 
Pokud už nějaký takový problém nastal, jedná se evidentně o exces, který nestojí za zmínku, protože 
z celé práce je zřejmé, že její korektuře byl věnován přiměřený čas. Nakonec autorka sama děkuje 
úvodem Mgr. Mládkové za provedené korektury. Z pohledu vedoucí práce je důležité to, že 
diplomantka přistoupila ke zpracování s takovou odpovědností, že se na korektorku vůbec obrátila, 
protože u prací podobného charakteru to nebývá pravidlem.  
  

Z obsahového hlediska je práce pochopitelně vymezena autorkou zvoleným tématem “Jiné 
způsoby zániku závazků“. Autorka se držela vybraného tématu ve zvolených intencích. Pokud 
překročila do širších souvislostí, bylo to vždy ku prospěchu komplexnosti podávaného výkladu. 



 Autorka se žádoucím způsobem drží zvoleného tématu. Činí tak primárně v klíčové meritorní 
třetí kapitole o vybraných způsobech zániku závazků. Vedoucí práce je blízké, že se autorka držela 
platné právní úpravy a hlouběji se nezabývala historií. Samotné jádro práce je předesláno obecným 
pojednáním o závazcích, což je pro pochopení textu určitě vhodné. Vedoucí práce musí významně 
vyzdvihnout to, že se na ni autorka obrátila s dotazem, zda lze do práce zapracovat i aktuální kapitolu 
o pandemii viru COVID-19, a že tuto kapitolu do diplomové práce zpracovala, přestože se jedná 
o bezprecedentní situaci, a navíc na úpravy již neměla příliš mnoho času. U diplomových prací bývá 
časté, že se více či méně jedná o kompiláty vzešlé z nutnosti zpracovat práci tohoto charakteru za 
účelem dokončení vysokoškolského studia. Z přístupu Anety Schwarzové je však cítit nadstandardní 
zájem, což je osvěžující. 
  

Autorka se nedopouští věcných chyb, její výklad je vesměs pochopitelný, přestože autorka 
mnohdy řeší již skutečné detaily. Předkládaná práce je kvalifikovaná a odborná. Autorka se vyjadřuje 
právním jazykem, ovšem doplňuje jej přínosnými čtivými formulacemi.   
 

Předloženou práci doporučuji k ústní obhajobě, neboť splňuje všechny požadavky, 
které jsou na ni kladeny a předběžně ji hodnotím jako výbornou v závislosti na průběhu 
obhajoby. 
 
 
V Plzni dne 25. 5. 2020 
   
 
 
 
       ………………………………………… 

JUDr. Kristýna Spurná 


