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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Hodnotit „aktuálnost“ tématu s ohledem na fakt, že jde o práci v historickém oboru je poněkud ne 

zcela přiměřené. Faktem však je, že práce má přesah i do současnosti, a tedy mohla by být 

přínosnou i pro dnešní civilistiku 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Autorka z hlediska zpracovávaného tématu měla výhodu v tom, že téma vydržení je „oblíbeným“ 

institutem a existuje k němu tedy velké množství sekundární literatury (cca 10 stran). Obsah 

literatury však obsahuje prakticky veškeré domácí zdroje k tématu a značné množství zahraničních 

textů, zejména italské, anglické a německé studie. Tato literatura je v zásadě správně a řádně 

citována, nicméně někdy by bylo vhodné citace ještě doplnit. Např. na s. 35 hovoří autorka o teorii 

T. Mayer-Malého o významu slova usus, avšak bohužel absentuje odkaz na studii, o níž hovoří. Je 

sice jasné, že jde o dílo citované o něco dříve na s. 34, nicméně přesto by přesnější citace byla 

vhodnější. Takové věci jsou však v práci velmi ojedinělé. 

3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění odpovídá tématu – jeho základem je členění časové. Nejprve je pozornost 

věnována usu auctoritas a problematice vydržení v době předklasické, následně je popsáno i 

vydržení v době klasické, kde již autorka vychází ze základních pěti podmínek vydržení, které 

však řadí tak, jak se ve vývoji institutu postupně připojovaly – tedy začíná držbou a naopak na 

konci je dobrá víra a titul, které byly připojeny až jako poslední. Podobně chronologicky postupuje 

i v dalších částech práce. Práce je tak přehledná a odpovídá plně historickému vývoji institutu. 

Určitou výhradu je možno mít k tomu, že mohla být větší pozornost věnována úvodu, zejména 

kritice použitých zdrojů. Podobně i závěr mohl být možná trochu obsáhlejší a vedle stručného 

popisu vývoje se autorka mohla poněkud více zamyslet nad účelem a významem vydržení 

v římském právu a dnes. Naopak se na první pohled může zdát nadbytečným pojednání o povaze 

vlastnictví v Římě, nicméně není tomu tak, neboť pro vztah kviritského a bonitárního vlastnictví 

mělo vydržení poměrně velký význam.  

 

4. Vyjádření k práci 

I přes jisté výhrady je možno práci hodnotit jako povedenou a autorka prokázala schopnost 

samostatné vědecké práce, práce s cizojazyčnými publikacemi a prameny a zejména schopnost 

kritického myšlení. Práce je celkově přehledná, kompaktní co do obsahu i formy a plně odpovídá 

kritériím kladeným na tento druh odborných prací. Práce je  pořádku i po stránce jazykové, chyby 

(popř. překlepy) se zde vyskytují poměrně výjimečně (např. v pozn. 263 je použito „vědíc“, 

správný přechodník však – s ohledem na to, že mluví muž -  je „věda“). 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce byly splněny 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Nelze označit za plagiát, použité zdroje jsou v zásadě 

řádně citovány. 

Logická stavba práce Stavba a členění práce odpovídá tématu. (viz výše) 



  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Poznámkový aparát je rozsáhlý (téměř 700), seznam 

literatury obsahuje jednak latinské zdroje, jednak 

četnou zahraniční literaturu. (viz výše) 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka odpovídá tématu práce a jejímu rozsahu, 

jistě by bylo možno jít více do hloubky (ve vztahu 

k moderním zákoníkům), je však třeba mít na mysli, 

že prioritou bylo srovnání s římským právem, nikoliv 

sledovat moderní právní vývoj. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Podoba textu odpovídá tématu, není potřeba grafů ani 

tabulek, text obsahuje překlepy a chyby jen 

v minimálním množství. 

Jazyková a stylistická úroveň V zásadě v pořádku, jen drobné chyby. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V čem spočívá rozdíl v římském a současném pojetí podmínky dobré víry. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne  10. 4. 2020 
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oponent/oponentka 


