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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila jistě významné téma, které doslova prostupuje občanským právem. 
Ačkoli jde o téma velmi široké, snahu o jeho souhrnné uchopení lze považovat za přijatelný cíl 
diplomové práce. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako i 
schopnost orientace v odborných textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (86 stran včetně úvodu a závěru, na počet znaků cca 126 stran) je přehledně a jasně 
členěn, jeho struktura je v zásadě logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. 
Vnitřní členění je v souladu s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je v základu složena z 
osmi kapitol, z nichž některé se rozpadají na dvě až tři úrovně podkapitol. V krátkých prvních 
dvou kapitolách je představen čas jako právní skutečnost a právní událost. Třetí kapitola je 
věnována různým vyjádřením času: jsou zkoumány pojmy doby a lhůty či obvyklé denní doby, 
nepřetržitý běh času a počítání času v právu. Zvláštní podkapitola je věnována také 
představení zásady vigilantibus iura v souvislosti s významem času. Ve čtvrté kapitole 
diplomantka představuje právní instituty spojené s časem – promlčení, prekluzi a vydržení – 
na obecné rovině. Následující kapitoly jsou pak věnovány bližšímu pojednání o těchto 
jednotlivých institutech. V páté kapitole se autorka zabývá promlčením, jeho podstatou, 
předmětem, historickým vývojem, stručnou komparací s vybranými právními řády (především 
německým, francouzským, rakouským a anglickým, ovšem také mezinárodním právem 
soukromým a evropským právem), hmotněprávními a procesními následky promlčení a 
problematikou promlčení lhůty. Šestá kapitola pojednává o prekluzi, kdy je rovněž přiblížena 
mj. problematika prekluzivní lhůty či práv podléhajících prekluzi. Sedmá kapitole je věnována 
vydržení mj. včetně jeho podmínek, institutu mimořádného vydržení a předmětu vydržení. 
Velmi krátká závěrečná osmá kapitola zmiňuje institut doložení času. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila adekvátního množství pramenů 
zahrnujících právní předpisy (včetně ABGB a BGB), odbornou literaturu a judikaturu. Za jistý 



nedostatek práce je třeba považovat absenci zahraniční odborné literatury. Citace jsou v práci 
uváděny na správných místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto písemností. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Nezatěžují ji přitom 
žádné zásadní gramatické chyby. S právní terminologií diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci dlouhou. Diplomantce se podařilo vypracovat ucelené 
pojednání o zvolené problematice. Vzhledem k výrazné šíři tématu práce nemohla být 
zpracována s velkou analytickou hloubkou, na druhé straně ji však nelze považovat za 
povrchní, jelikož autorka na omezeném rozsahu prokázala porozumění pojednávaným 
institutům. Lze tak říci, že se diplomantce podařilo s širokým tématem vypořádat důstojně.  
Oceňuji zařazení vlastních kritických poznámek autorky, stejně jako určitého (byť omezeného) 
komparativního prvku. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
V práci zmiňujete pojetí promlčení v několika zahraničních právních řádech. Považujete 
některý aspekt právní úpravy promlčení v zahraničí za inspirativní pro české právní prostředí, 
případně pokládáte naopak českou právní úpravu v některém ohledu za možnou přínosnou 
inspiraci pro některý ze zahraničních právních řádů? 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jako i její schopnost orientovat se v zákonné úpravě a odborné literatuře i judikatuře. 
Diplomantce se podařilo vypracovat přehled zvoleného tématu. I přes šíři tématu autorka 
pravidelně analyzuje příslušné problematické otázky a uvádí vlastní kritické názory. Z toho 
důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením výborně. 
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