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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma lze řadit ke klasickým civilním tématům, jejichž řešení byla a je věnována velká 

pozornost jak v klasické, tak i v novější odborné literatuře. Autor zkoumá společné dluhy a 

pohledávky historicky, počínaje právem římským, dále pak navazuje výkladem o právní úpravě 

obecného zákoníku občanského, aby výklad završil rozborem právní problematiky společných 

dluhů a pohledávek po roce 1950 až po současnost. 

Z tohoto pohledu je výběr tématu zdařilý, jde o relativně úzký výsek závazkového práva, který 

umožnil autorovi hlubší vzhled do zkoumané problematiky.  

 

 

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

K zdařilému sepsání zvoleného tématu je nezbytným předpokladem výborná znalost právní teorie, 

tak i seznámení se s právní praxí. Diplomant se dobře seznámil s názory starších civilistů 

(Sedláček, Blažke, Knapp), tak i se závěry autorů komentujících současnou právní úpravu 

(zejména P.Lavický). V práci použil standardní vědecké metody, které vhodně používá, aby dospěl 

k vlastním  závěrům.   

 

2. Formální a systematické členění práce 

Formální stavba práce je na velmi dobré úrovni, čtenář ocení i jasnou systematiku práce. 

 

 

3. Vyjádření k práci 

Autor v práci podává ucelený  pohled na problematiku společných dluhů a pohledávek. 

Výklad je jasný a srozumitelný. S tématem se autor důkladně seznámil, nad problémy 

přemýšlí, publikované závěry pasivně nepřejímá, nýbrž s nimi polemizuje, vhodně ilustruje 

jednotlivé přístupy i na bohaté sbírce soudních rozhodnutí.  

K práci mám několik připomínek resp.doporučení.  První z nich se týká společných dluhů a 

pohledávek s nedělitelným plněním.  Pojem nedělitelného plnění  (§1809 o.z.) však autor 

blíže nerozvádí. nevysvětluje, ilustruje ho na příkladu převzatého z literatury: objednávka 

cisterny s kapalinou od více osob či více osobami. Pro čtenáře však není tento příklad plně 

srozumitelný, zejména věta, že dodávání kapaliny je dražší než dodání naplněné cisterny. 

Tato věta by zasluhovala vysvětlení.  Nedělitelnost plnění může vyplývat z povahy věci 

která je předmětem závazku (např. koupě zvířete). Připustil by autor, aby se více osob mohlo 

dohodnout a prohlásit za nedělitelné plnění i věc, která jinak je dělitelná (např. určitou sumu 

peněz, nebo tahač s přívěsem?). Upozorňuji, že některé zahraniční právní úpravy tento 

subjektivní přístup umožňují. Jinou připomínku mám ke s. 21 bodu 3.2.1. „ Problematika 

přiměřené jistoty“.  Autor uvozuje svůj text větou, že zákon nám nepopisuje, co si 

představuje od pojmem přiměřená jistota. Slušelo by se však, aby autor uvedl nejprve 

ustanovení zákona, ve kterém s pojmem přiměřená jistota pracuje. Až z dalšího výkladu 

vyplyne, že jde o ustanovení § 1870, ten však v textu práce uveden není a čtenář je tak nucen 

text ustanovení vyhledat v zákoně.  

Tyto připomínky však zásadně nesnižují hodnotu posuzované práce. 

 

Kritéria hodnocení práce 



  

 

Splnění cíle práce Cíle práce formulované na s. 6 autor splnil, včetně 

zhodnocení činnosti zákonodárce.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

 

Logická stavba práce Velmi dobrá 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Seznam použitých zdrojů je dostatečný, zahraniční 

literatura je uvedena (Klang). . 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

výborná.   

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Bez připomínek 

Jazyková a stylistická úroveň Bez připomínek 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jsou formulovány  v bodě ad 3. Výklad o korealitě a solidaritě není podán srozumitelným 

způsobem. Přitm autor čerpal ze Sedláčka, který tyto pojmy dobře vysvětluje i z historického 

pohledu (autorem citované dílo na s. 13). I k tomu se může autor při obhajobě vyjádřit.    

 

 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 1-2 
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