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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma není sice nové, ale jeho zpracování je
vysoce aktuální. Důvodem je stále ještě nedostatečně zažitá a bez pochybností
akceptovaná  právní  úprava  v  občanském  zákoníku  2012.  Tím  spíš,  že  v
posledních padesáti letech byly u nás vydány jen dvě monografie,  které se
speciálně věnují  alespoň promlčení a prekluzi.  Diplomantka se pokusila tuto
mezeru zaplnit.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma je poměrně náročné na teoretické znalosti, ale i
na  studium  nepříliš  početné  literatury  i  judikatury.  Všechny  vstupní  údaje
zpracovala diplomantka náležitě, s jistou profesionalitou.
Diplomantka pracovala metodou analytickou, induktivní a deduktivní, zčásti též
srovnávací (zahraniční souvislosti). Pro nezbytné pohledy do minulosti využila
metodu historickou.

3.  Formální  a  systematické  členění  práce:  Předložená  práce  je  přehledně
uspořádaná, vhodně systematicky (a dostatečně) členěná, umožňuje, aby se
čtenář v práci dobře orientoval. Rozsah práce je značně překračuje obvyklý
průměr. 
Předložená diplomová práce je rozčleněna do úvodu, osmi kapitol, vesměs dále
násobně členěných, a závěru. Za závěr diplomantka zařazuje seznam zkratek,
seznam použitých zdrojů a abstrakt s klíčovými slovy s angl. překladem.

V první kapitole autorka předkládá objektivní jev „čas“ jako právní skutečnost“,
v druhé kapitole přistupuje k této právní skutečnosti blíž a zkoumá čas jako
právní událost. Ve třetí kapitole podrobně zkoumá problematiku projevů času,
resp.  jeho  jednotlivých  aspektů  a  podob  v  právu,  v  právních  normách,  v
praktickém  právním  životě.  Kapitolu  uzavírá  zamyšlením  nad  zásadou
vigilantibus iura.
Čtvrtá  kapitola  obsahuje  přehled  všech  v  úvahu  přicházejících  právních



institutů spojených s časem. Tento obecný úvod diplomatce umožní, aby se v
následujících  čtyřech  kapitolách  podrobně  zabývala  jednotlivými  instituty,  v
nichž  čas  hraje  kruciální  roli:  v  páté  promlčením,  šesté  prekluzí,  sedmé
vydržením  a  osmé  doložením  času.  Největší  díl  své  pozornosti  přitom
diplomantka věnovala institutu promlčení, což odpovídá významu, který této
složené právní skutečnosti přikládá nejen občanský zákoník, ale i právní teorie
a  právní  praxe.  Přitom  autorka  zkoumá  promlčení  ze  všech  v  úvahu
přicházejících  stránek.  Pozornost  si  zaslouží  především analýza  jednotlivých
subjektivních práv, která podléhají, resp. nepodléhají promlčení. Poukázat lze
rovněž na část 5.4. práce, kde diplomatka velmi plasticky přibližuje čtenáři
historii promlčení od nejstarších dob do současnosti, ale také nahlíží do řady
cizích  civilních  zákoníků.  Institut  vydržení  probírá  diplomantka  z  logických
důvodů sice jen stručně, přesto se jí podařilo podat dostačující obraz institutu,
který doplňuje řadu právních jevů, jimž se v práci věnuje. 

4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Cíle práce byly splněny dokonale. 

4.2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka pracovala samostatně,
a  to  jak  při  výběru  literatury  a  dalších  zdrojů,  tak  při  zpracování
shromážděných poznatků a přípravě textu práce.

4.3.  Logická  stavba  práce:  Celková  logická  stavba  práce  je  náležitá,  také
jednotlivé kapitoly jsou logicky dobře uspořádány.

4.4. Práce se zdroji citace: Diplomantka pracovala s rozsáhlým souborem dat,
nejen s řadou relevantních monografií a časopiseckých statí, ale zejména se
značným  počtem  soudních  rozhodnutí,  jak  soudu  ústavního,  tak  také
nejvyššího. 
Se zdroji  pracovala  diplomantka velmi  dobře,  o  čemž mj.  svědčí  i  početný
poznámkový aparát vedený lege artis.

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka analyzovala
své téma v potřebné hloubce a komplexně, pro účely práce tohoto druhu  jistě
dostatečně.

4.6.  Úprava  práce:  Bez  připomínek.  Práce  je  dokonale  přehledná  a  (nejen
proto) čtenářsky přívětivá (lze se v ní dobře orientovat). 

4.7. Jazyková a stylistická úroveň: Diplomantka má dobrou češtinu, vyjadřuje
se srozumitelně, náležitě rozumí významu slov, ovládá gramatiku i syntax.

5.  Případné  další  vyjádření  k  práci:  Celkově  práci  hodnotím  jako  vysoce
kvalitní.  Diplomantka  nepředkládá  pouhý  výklad  rubrikované  problematiky,
jednotlivé otázky řádně zkoumá, klade si otázky a odpovídá na ně, vyslovuje
své vlastní názory.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomantka by se měla



zamyslet  nad povahou lhůt  v  případě dovolání  se neplatnosti  (tzv.  relativní
neplatnost;  jinak  také  vnést  námitku  neplatnosti)  a  v  případě  relativní
neúčinnosti.  Diplomantka  by  se  přitom  neměla  snažit  najít  jednoznačnou
odpověď, ale o otázce uvažovat.

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: výborně.

V Praze dne 10. září 2018
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