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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autor zvolil nepříliš frekventované téma společných závazků. Jde o téma, jež je souborem 
mnoha komplexních otázek a institutů, tj. téma, které právem zasluhuje pozornost odborné 
veřejnosti, o čemž svědčí i proběhlé diskuse v odborných periodikách, a především i někdy 
rozdílné závěry publikované v aktuální komentářové literatuře (Lavický, Porod, Guričová, 
Eliáš, Raban a jiní) resp. v závazkověprávních monografiích. Autor v úvodu své práce vymezuje 
její cíle („zhodnotit dopady dnešní úpravy na praxi…a zdali se zákonodárce ubíral správným 
směrem“), což je – z důvodu potřeby jasné a precizní terminologie, jakož i nutnosti 
systematického přístupu ke zkoumaným institutům (rozlišování mezi dílčím a nedílným, 
dělitelným a nedělitelným a nerozlučným plněním atd.) – sám o sobě dost složitý úkol. Místy 
se autorovi analyzování souvislostí a hodnocení dopadů daří, jinde zůstává zvolené metodě 
přeci jen cosi dlužen. V úvodu, který má být kromě jiného metodologickým vhledem, jsem 
postrádal jasnější formulaci tezí, resp. konkrétních otázek, na něž svou prací hledá odpověď. 
Konečně i vlastní metody práce a přístupu mohl v úvodu autor zřetelně naznačit, třebaže 
z práce samotné je patrno, že zvolil deskriptivně-analytický a místy historicko-komparativní 
přístup, který kombinuje s evaluací judikatury (zejm. té aktuální), aby nakonec dospěl k 
syntetizujícímu poznatku, příp. vlastnímu závěru. Svou prací se dotkl hned několika velmi 
diskutovaných problémů souvisejících s platnou právní úpravou kupř. procesní aspekty pasivně 
solidárních dluhů, vztah regresního práva k ustanovením § 1936-37, důsledkům zánik závazku 
bez uspokojení věřitele atd.  
 
2. Logická struktura a členění diplomové práce:  
Text (119 tis. znaků) je celkově (tj. z hlediska osnovy a obsahu) přehledně a jasně členěn, jeho 
struktura je povětšinou logická, jednotlivé výklady na sebe většinou souvisle navazují. To 
bohužel již neplatí pro několik míst, kde autor podcenil i přes upozornění školitele obsahovou 
a formální korekturu textu. V textu se pak objevuje řada vět, které nedávají dobrý smysl, vět, 
kde chybí sloveso či jiný větný člen, popř. vět, kde překlepy, gramatická pochybení či absence 
interpunkce brání porozumění jejich smyslu (str. 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 22 a další). To – 
bohužel – významně snižuje kvalitu předloženého textu a poznamenává celkový dojem z práce. 
Samotné členění obsahu odpovídá klasickým doktrinálním přístupům, zejména je respektováno 
předepsané členění pro odborný text, tj. úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu 
poznání a odborné diskuse nad problémem, stručný rozbor judikatury a další teoretická 
východiska, nakonec závěr a úvahy de lege ferenda. Práce je rozdělena do 7 kapitol, kdy první 
dvě usilují o stručnou základní charakteristiku společných závazků z obecného a zejména 
historického pohledu (geneze) a plní spíše roli metodologicko-propedeutickou. Třetí a čtvrtá 
kapitola se celistvě věnují vymezení společných pohledávek s nedělitelným, resp. dělitelným 



plněním a analyzují platnou (OZ 2012) českou právní úpravu (s exkurzem do vybraných širších 
souvislostí). Následující výklady analyzují solidaritu a regres spojený se solidárními závazky, kde 
autor identifikuje některé specifické problémy a vhodně je tematizuje (kap. 5.4.1–5.4.3). 
Poslední kapitola věnuje aktivní solidaritě.  
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
Při zpracování tématu byl použitý relativně dostatečný počet bibliografických pramenů, které 
autor správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu s citační normou. 
Poznámkový aparát jeví se jinak adekvátní. Výběr literatury a pramenná základna je 
reprezentativní a zahrnuje jak tituly aktuální právní nauky, tak publikace reflektující právní 
úpravu starší.   
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je bohužel slabou stránkou předkládané práce. Práce by 
bývala potřebovala důslednou jazykovou a terminologickou revizi. (str. 13. – má být formy; str. 
15 – který celý dluh splnil; str. 16 /4. ř. – chybí sloveso; str. 16 – dle autorova názoru; str. 18/ř. 
9-10 nesrozumitelné souvětí; str. 19 – nedílného plnění; tamtéž – uvedeném autorem a řada 
dalších gramatických a interpunkčních pochybení). Některé věty jsou psány složitě a 
šroubovaně, což místy brání srozumitelnosti textu a jeho plynulému čtení. Oceňuji nicméně, 
že do výkladů zařadil řadu příkladů, na kterých probírané otázky vhodně ilustruje.  
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
U ústní obhajoby by se mohl blíže vyjádřit či lépe objasnit: 

o proč dle autora v zákoně chybí úprava vnitřních poměrů mezi spoluvěřiteli?  
o je dle autora nějaký rozdíl mezi (závazkovým) právním vztahem a právním poměrem?  
o str. 14 – jak je myšlen termín „znamení rychlosti“ – nejde o klasickou zásadu předstihu 

(priority)?  
o k adekvátnímu výkladu pojmu přiměřená jistota užitém v ustanovení § 1870 
o k pojmu dílčí nesolidární věřitelství – str. 26 a šířeji tedy k významu a smyslu § 1871/2 

ve vztahu k § 1877  

6. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce 
Práce je po odborné stránce – s výhradami výše uvedenými – standardní, a ještě splňuje 
požadavky kvalifikační práce tohoto stupně, a to jak rozsahem, tak kvalitativní analýzou. Čtenář 
má nicméně pocit, že potenciál tohoto složitého tématu nebyl předloženou prací zcela 
vyčerpán.  

 
Závěr:  

Předložená práce prokázala – s připomínkami a kritickými výhradami výše – určitou autorovu 
samostatnost při zpracovávání nelehkého tématu, jeho schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, 
doktríně a příslušné judikatuře. Práci doporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením 
dobře.  

 
Diplomovou práci hodnotím stupněm: dobře. 
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