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Autorka diplomové práce se rozhodla pro komparativní téma, které je s ohledem na 

obsah platného občanského zákoníku aktuální a přínosné. Zabývá se nabýváním 

vlastnictví, resp. vlastnického práva, a to jak na úrovni originárních, tak derivativních 

nabývacích způsobů. Práci člení typicky, tzn. nejprve vymezuje obsah a pojetí 

vlastnictví v právu římském, srovnává jej se systematikou platného občanského 

zákoníka a následně se věnuje jednotlivým nabývacím typům, v tradičním pořadí 

uvedeném v justiniánských Institucích. 

Práce je spíše popisnějšího rázu, tzn. věnuje se základním faktům související 

s problematikou nabývání vlastnictví, aniž by se pouštěla do hlubších úvah o 

příčinách odlišností nebo naopak shodné úpravy moderního práva s právem 

římským. Je chválihodné, že autorka využívá prameny, která často také cituje, a to 

zejména Gaiovy a justiniánské Instituce, ale také Digesta.  

S ohledem na potenciál tématu je škoda, že alespoň v některých případech se autorka 

nezamýšlí nad důvodem odklonu občanského české a československé právní úpravy 

od římského práva, jako kupříkladu v případě umělého přírůstku či u mimořádného 

vydržení. Stejně tak pokud jde o právní úpravu nálezu věci, specifikaci apod. Zejména 

se přímo nabízí úvaha, proč občanský zákoník prolomil římskoprávní zásadu nemo 

plus iuris a umožňuje nabytí vlastnického práva od nevlastníka. Na druhou stranu 

autorka uspokojivě vysvětluje fungování jednotlivých institutů odkazem na příslušná 

zákonná ustanovení, a to i v rozličných právních úpravách, i s oporou důvodové 

zprávy k občanskému zákoníku.  

Poněkud nesystematicky působí zařazení kapitoly 2.7 Nabytí vlastnictví od 

neoprávněného, která by spíše patřila do 3. části věnované derivativnímu nabývání 

s ohledem na zásadu nemo plus iuris. 

Celkově však autorka velmi dobře prokázala svůj přehled v oblasti nabývání 

vlastnického práva, a to jak orientací v pramenech římského práva, tak v úpravě 

občanského práva, a to nejen platného občanského zákoníka, ale též starších 

československých kodexů, včetně Všeobecného občanského zákoníka.  

Práci Terezy Kadlecové proto doporučuji k obhajobě. 
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