
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno diplomanta:   Dalibor Šlauf 

Téma práce:    Veřejné dražby 

Rozsah práce:    76 stran 

datum odevzdání práce:  prosinec 2011 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomant si zvolil nutno říci téma velmi aktuální. S ohledem na dynamické společenské 

vztahy taktéž jde o téma s nezanedbatelným významem.  

 

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

metody: 

Z pohledu oponenta je zvolené téma s ohledem na teoretické znalosti náročnějšího 

charakteru. Vyžaduje potřebu se zorientovat ve vícero právních předpisech a pochopit 

podstatu s smysl veřejných dražeb, což není možné bez současné znalosti historických 

souvislostí. Diplomant vycházel z řady publikací i odborných článků, jejichž spektrum 

považuji za dostatečné. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna na úvod, sedm kapitol a závěr. Nejrozsáhlejší je kapitola věnující se dražbám 

v platné právní úpravě. Práce je pro čtenáře přehledná. Škoda, že z formálního hlediska lze 

nalézt některé nesrovnalosti, které nevadí při důkladném čtení celé práce, neboť tyto čtenář 

vyhodnotí jako překlep, ale pro záměr nahlédnout do konkrétní části práce se např. chyby 

v názvu podkapitol (str. 9) mohou jevit jako matoucí.  

 

4. Vyjádření k práci: 

Předloženou práci hodnotím jako zdařilou. Problematika veřejných dražeb je v práci pojata 

uceleně. Zřejmé je propojení teoretických znalostí a praktických zkušeností autora práce, kdy 

uvedené propojení působí na čtenáře velmi pozitivně. Kladně hodnotím kapitolu první, ve 

které se diplomant věnuje vývoji právní úpravy dražby, a to zejména tu část, která je 

věnována zákonu o tzv. malé privatizaci. Pozitivně vnímám i tu část práce, ve které autor 

shrnuje spor o smluvní či nesmluvní povahu dražby. Práci bych vytknul absenci alespoň 

krátkého srovnání české právní úpravy s úpravou zahraniční (např. s některou z  okolních 

států). 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce považuji za splněný. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Autor prokázala schopnost samostatné práce při 

výběru tématu a literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 



C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, považuji práci s nimi 

za dostatečnou. Postrádám však zahraniční literaturu. 

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá diplomantem 

vytyčenému cíli. 

E) Úprava práce: Až na výjimky popsané výše nemám výhrad k úpravě práce. 

 

6. připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě práce by se diplomant mohl zaobírat možnostmi preventivních opatření, 

směřujících k zamezení pletich při veřejné dražbě a to s ohledem na jeho praktické 

zkušenosti. 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 
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