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1. Aktuálnost (novost) tématu: Mám za to, že zvolen é téma  je 
velmi aktuální. Diplomant si je zvolil sám. Aktuáln ost tématu 
je dána faktem skute čné novosti tohoto institutu v našem 
právním řádu, i četností jeho faktického využití. 
 
2. Náro čnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, 
jejich zpracování a použité metody: Zvolené téma by lo náro čné 
na znalost r ůzných právních úprav, jakož i na jejich 
teoretické uchopení v literatu ře, a praktické využití v 
právní praxi (judikatu ře). P řitom autor použil zejména metodu 
analytickou, která mu umožnila dob ře uchopit celou 
rubrikovanou tématiku, ale i metodu syntetickou, kt erá zase 
dovolila vytvo řit plastický obraz celé matérie. 
S využitím relevantních poznatk ů dokázal diplomant úsp ěšně 
zpracovat rubrikované téma. To se týká institucioná lního 
vhledu. 

 
3.  Formální a systematické člen ění práce: P ředložená práce 
je rozd ělena do úvodu, sedmi kapitol a záv ěru, v ětšina 
kapitol je dále u člen ěna, a to i násobn ě. Jádro práce tvo ří 
kapitola druhá, v níž diplomant zkoumá platnou práv ní úpravu 
a vyslovuje k ní svá hodnocení. 
Jak řečeno, po úvodu následuje první kapitola nazvaná Ve řejná 
dražba a její základní geneze v českém právním řádu. Jde o 
kapitolu, v níž autor p ředkládá čtená ři k informaci vývoj 
právní úpravy ve řejných dražeb na území našeho státu po čínaje 
18. stoletím. Další je kapitola v ěnovaná jednak zákonu o 
veřejných dražbách, jednak právní úprav ě dražby v ob čanském 
soudním řádu. Následuje kapitola pojednávající o typech 
dražeb, velmi instruktivní. Čtvrtá kapitola staví dražbu 
proti aukci. Pátá kapitola obsahuje zvláštní proble matiku 
právní ochrany p ři dražb ě neoprávn ěné. Poslední dv ě kapitoly 
diplomant v ěnuje jednak diskuzi o nabytí vlastnického práva 
dražbou, jednak pohledu de lege ferenda (na právní ustanovení 
navrhovaného nového ob čanského zákoníku, pokud se týkají 
veřejných dražeb). 
Po shrnujícím a hodnotícím záv ěru jsou za řazeny body tzv. 



povinn ě v diplomové práci obsažené: nap ř. seznam použité 
literatury a pramen ů, seznam použitých zkratek, resumé, a 
kone čně také p řílohy (statistické grafy). 

 
4. Vyjád ření k práci: Celkov ě práci hodnotím jako zda řilou. 
Práce je p řehledná a psaná p ěkným jazykem. Diplomantovi se 
podařilo vyhnout se popisnosti, i když samo téma k tomu do 
jisté míry nutí, naopak zcela z řeteln ě lze pozorovat vlastní 
tv ůr čí p řístup a vlastní hodnotící soudy. Zásadní chyby prác e 
neobsahuje. 

 
5. Kritéria hodnocení práce: 
A/ Spln ění cíle práce: P ředložená práce spl ňuje v úvodu 
nazna čené cíle. 
B/ Samostatnost p ři zpracování tématu: Autor prokázal 
schopnost samostatné práce, a to jak p ři výb ěru a zpracování 
literatury, tak i p ři vlastním sepsání práce. 
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je za řazen dosti 
bohatý seznam použité literatury; je náležit ě strukturován, 
obsahuje i internetové zdroje, a v neposlední řadě dlouhý 
vý čet relevantních rozhodnutí vyšších soud ů i soudu 
ústavního. Že s jednotlivými tituly pracoval autor řádně, lze 
dobře vid ět na rovn ěž rozsáhlém poznámkovém aparátu vedeném v 
celé ší ři lege artis. 
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru aut or 
analyzoval dané téma v řádné hloubce a pro ú čely práce tohoto 
druhu nepochybn ě náležit ě a vhodn ě. 
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné 
výhrady, naopak, práce je sepsána p řehledn ě a řádně. 
 
6. P řipomínky a otázky k zodpov ězení p ři obhajob ě: Diplomant 
by mohl Podle mého názoru by rozvést tvrzení o tom,  že 
příklep licitátora je právním jednáním. 

 
7. Doporu čení/nedoporu čení práce k obhajob ě: Vzhledem k tomu, 
že p ředložená diplomová práce spl ňuje požadavky kladené jak 
po stránce obsahové, tak po stránce formální na 
práce tohoto druhu, doporu čuji práci k obhajob ě.  
 
8. Navržený klasifika ční stupe ň: výborn ě. 
 
V Praze dne 29. prosince 2011 
                                 

                                  doc. JUDr. Michae la Hendrychová 
                                 vedoucí diplomové práce 

 
 
 
 
 
 


