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Diplomantka si za téma své kvalifikační práce zvolila téma nabývání věcných práv, které 

samo o sobě je poměrně široké. To neznačí, že by bylo tématem špatným, ale nutně 

vyžaduje zvláštní přístup, nežli je tomu tak v případě témat výrazně užších. V určité šíři 

tématu, má-li toto být prací postiženo ve své šíři, zčasta se stává, že z hlubší analysy, stane 

se spíše popisnou, povrchovou studií, kde k hlubší analyse nezbude příliš místa. 

Předložená práce pak ke své škodě bohužel částečně sklouzává právě do této popisné 

úrovně (viz formulace cíle na str. 2), kdy mnohé čtenářovy naděje a očekávání možných 

nových pohledů, nápadů, plodů čerstvé, mladé a odvážné mysli začínajícího právníka, 

nejsou naplněny. Přesto práce je solidním výsledkem, který ukazuje dobré zvládnutí 

řemeslné techniky odborného právního textu (viz dále). 

Po formální stránce nelze mít vůči předložené diplomové práci výraznějších námitek. 

Práce obsahuje 98 stran textu, jehož tvrzení jsou podložena přesně 524 poznámkami pod 



  

čarou. Práce rovněž obsahuje samostatný seznam použité literatury a pramenů, který 

obsahuje 34 položek, oddělených na prameny a literaturu. Dále je přiložen seznam 

použitých internetových zdrojů, právních předpisů a judikatury. K těmto seznamům lze 

mít podstatnou výtku, že obsahují, s jednou výjimkou internetového zdroje, pouze práce 

českojazyčné a tuzemské provenience. Pro obor římského práva, ale domnívám se, že i 

pro fundované zkoumání současného občanského práva, jsou zahraniční zdroje nutností 

a bez nich práce postrádá to, co jí činí skutečně odbornou. V dané situaci však je nutno 

tento nedostatek částečně omluvit skutečností, že nejrůznější karanténní a 

protiepidemická omezení diplomantce znemožnila studium zahraničních zdrojů 

v knihovně či knihovnách. Práce je rovněž doplněna dalšími náležitostmi, jež mají být 

součástí diplomové práce. 

Členění práce je možno mít za poměrně logické, snad pouze by bylo vhodnější jednak 

hovořit o nabytí od nevlastníka spíše u derivativních způsobů nabytí, byť je možno 

odůvodnit i přístup diplomantčin, nebo by zpracování, smísení a slití mohlo předcházet 

nabytí plodů. Toto však nejsou nijak závažné výtky a mimo ně je strukturace práce 

zásadně logická. 

Stylistická stránka práce rovněž nevykazuje závažnějších vad, ba naopak. Text je psán 

velice srozumitelným jazykem, zcela v duchu jazykových usancí, které se k odbornému 

textu váží. V tomto směru předložená práce neposkytuje téměř žádný prostor k výtce. 

V textu se vyskytuje i několik drobných překlepů, jako jsou kupříkladu „holuby“ 

v nominativu sg. tohoto jména (str. 13), „dána námitky“ (str. 41), „poctivému držitel“ (str. 

78), „v stanovení §“ (str. 92), ale je možno konstatovat, že těchto překlepů je méně, než 

bývá v obdobných pracích zvykem. Někde též došlo k chybně ve formulaci myšlenky, kdy 

např. na str. 12 je dvakráte po sobě určena zvířata pohybující se na zemi, na str. 9 není 

zcela jasné, nezávislí-li něco na vůli jiného, není pak jasné, koho tím pisatelka míní, či na 

str. 70 je místo nemovité věci uvedena movitá. Taktéž v rámci latinských termínů došlo 

na několika málo místech k určitým překlepům, jako kupříkladu na str. 6, kde je uvedena 

„exceptio rein venditae“, na str. 38, kde se hovoří o actio de tigon iuncto“, na str. 64, kde 

se hovoří o „fiduacia“. Konečně je vhodné dodržet usus použití latinských jmen a 

necitovat je bez koncovek (např. „Papinian“ na str. 23). I těchto nedostatků je však 

v kontextu práce velice málo. 

Co se týče další specifické oblasti vědecké práce, tedy tvorby referencí (citací a odkazů) 

vlastního textu, tak tyto jsou udělány zásadně poctivě se snahou o řádné citování zdrojů. 



  

Diplomantka postupuje zásadně v rámci citačních zvyků, které sice obecně nejsou 

jednotné, ale diplomantka si jednu z variant vybrala a důsledně ji používá a k jejímu 

použití nelze mít výtek. Snad pouze není vhodné hovořit o dělení Gaiových Institucí na 

díly (str. 86), neboť tradičním (a i původním) dělením, je na čtyři knihy. Co se použitých 

zdrojů, na něž je odkazováno, týče, tak je možno připustit výjimečné citování učebnice 

oboru, a to pro ilustraci obecně vykládaného, ale spíše výjimečně a v omezenějším 

množství, nežli diplomantka činí. 

V samotném textu práce je možno se setkat s několika zavádějícími formulacemi. 

Kupříkladu tvrzení na str. 5, dle něhož kviritské vlastnictví je možné převádět toliko 

mancipací či in iure cessí, je poměrně problematické. Taktéž tvrzení ze str. 7, dle něhož 

byly ženy celkem vyloučeny z archaického vlastnictví je bez dalšího spíše zavádějící 

formulací. Formulace na str. 13, dle níž vlastník pozemku zakáže vlastníkovi zvěře odchyt 

není v kontextu diplomantčina textu, ani citovaného fragmentu justiniánských Institucí 

rovněž správná. Na str. 38 diplomantka tvrdí, že pokud dojde k odmítnutí zaplatit 

vlastníku pozemku, bude moci se oprávněný chránit námitkou zlého úmyslu. Námitka, 

tedy obrana proti žalobě, však v dané situaci oprávněnému nemůže pomoci, neboť nebude 

zde sporu, v němž by mohla být vznesena. Konečně na str. 92 diplomantka z principu 

pekuniální kondemnace dovozuje, že vznikne povinnost zaplatit pokutu. Pokuta (poena) 

je však vyhrazena toliko poenálním žalobám, přičemž je nutno odlišovat nutnost zaplatit 

ocenění, peněžitou částku na straně jedné, a pokutu jako trest na straně druhé. 

Práce však také přináší nebo nastiňuje některé otázky, na které si neodpovídá (což jistě 

není chybou), ale je možno se nad nimi zamýšlet. Například hned na první stránce 

odvážně diplomantka operuje s hledáním „správného řešení“. Takováto ambice je možná 

správní, ale otázkou, zdali vůbec může být naplněna a do jaké míry jsme jako lidé schopni 

určit, zdali je dané řešení skutečně správné. Rovněž by mohlo být zajímavou úvahou, 

z jakého důvodu je držba označena za institut iuris naturalis. Spíše pak terminologickou 

úvahou by mohla být otázka, zdali nález zazděného (str. 27) je nutno podřadit pod princip 

superficies solo cedit, či pod obecnější a novější ius soli. Konečně zajímavou by též byla 

úvaha nad tím, co vlastně znamená a jak by bylo možno určit, zdali je vzniklý ostrov 

skutečně „uprostřed řeky“ (str. 32), případně dle který kritérií by bylo možno toto určit. 

Při souhrnném pohledu na předloženou práci pak je možno postrádat některé dílčí otázky 

(kupříkladu prodej v obchodě dle občanského zákoníku), avšak doplnění těchto pasáží by 

práci naopak ještě více zplošťovalo. Naopak by však byla práce mnohem cennější, pokud 



  

by byla prodchnuta hlubšími analysami především pak rozdílů mezi zkoumanými 

právními úpravami, a především autentickými pohledy na důvody, pro které došlo 

k určitým změnám v uvedených právních úpravách. Rovněž není vhodně zvolena 

koncepce závěru, kdy je tento spíše shrnutím, nežli závěrem v pravém slova smyslu. Je 

však pravda, že vzhledem k popisnějšímu cíli práce je toto poněkud těžší, není však možno 

na toto resignovat. Naopak kupříkladu část věnovaná problematice slití a smísení 

v současném právu je psána s určitým zápalem a dává naději, že diplomantka ve svých 

případných dalších pracích je schopna mnohem bohatších myšlenkových závěrů. 

Závěrem je tedy nutné konstatovat, že práce je provedena na vysoké řemeslné úrovni, 

čímž na diplomovou práci kladné nároky splňuje velmi dobře, ale mohla by být, byla-li by 

prodchnuta vlastními myšlenkami diplomantky více, prací mnohem zajímavější. 

V návaznosti na výše uvedené jako témata k diskusi v rámci obhajoby diplomové práce 

navrhuji: 

Nabytí vlastnictví ke kořisti – institut iuris naturalis nebo iuris gentium? 

Gai Inst. 2.29 a nemožnost nabýt do vlastnictví městské pozemky mancipací, ale pouze in 

iure cessí. 

 

Na základě všeho výše uvedeného tedy doporučuji uvedenou diplomovou práci k ústní 

obhajobě a po řádném složení všech dalších studijních povinností doporučuji udělit 

diplomantce titul magistr University Karlovy. 

V Hýskově 21. května A.D. 2020 

JUDr. Jan Šejdl. Ph.D. 

 

 
5. Kritéria hodnocení práce Viz bod 4. 

 

Splnění cíle práce Ano 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Ano 

Logická stavba práce Ano 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Ano 



  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Ano 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Ano 

Jazyková a stylistická úroveň Ano 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Viz bod 4. 

Navržený klasifikační stupeň Viz bod 4. 
 
 
V Hýskově dne 21. června A.D. 2020 
 

JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. 
oponent 


