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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Petra Belová
Téma práce: Nabytí od nevlastníka v českém a německém právu
Rozsah práce: 63 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 7.6. 2013

1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce je vysoce aktuální; nabytí od nevlastníka 
resp. možnost a proměny tohoto způsobu jsou vlastní dvoutisíciletému vývoji civilního 
práva

2. Náročnost tématu nateoretické znalosti,vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zpracování práce vyžaduje široké teoretické znalosti, včetně 
orientace  v právní historii vývoje institutu. Komparativní charakter práce navíc 
vyžaduje znalost úpravy této problematiky v BGB

3. Formální a systematické členění práce: Práce je přehledně členěna do šesti kapitol, 
které jsou dále v souladu s obsahovou strukturou práce členěny na podkapitoly. Na samém 
počátku práce je zmíněn obsah vlastnického práva, kde jsou správně zmiňované rozličné 
názorové proudy na tento institut. 
   Logicky navazuje vysvětlení originárního a derivativního způsobu nabývání vlastnického 
práva. Autorka velmi správně konstatuje, že z teoretického hlediska sice převažuje názor, že 
nabytí od nevlastníka, je nabytím původním s. 10, nicméně správně dokládá i názory 
zahraniční civilistiky – polské a německé, které v něm vidí prvky derivativního nabývání. 
Neopomíjí ani hybridní názorový proud, který uznává prvky oboje. Přínosným je postřeh a 
pozastavení se nad zněním § 242 BGB vymezujícím dobrou víru – institut jinak těžko 
definovatelný.
   Za velice zajímavý je možné pokládat  historický výklad o vývoji zásady nemo plus iuris, 
kde je bezvadně zdůrazněn její skutečný původ a následně v čase se měnící význam.

4. Vyjádření k práci: především s úpravou německou BGB, které je věnována samostatná 
šestá kapitola, která podává ucelený a srozumitelný pohled na tuto zahraniční úpravu. Právě 
posledně zmiňované úpravě resp. jejímu § 367 nabytí od nevlastníka je věnován patřičný 
prostor a to i z hlediska prvorepublikových snah o revizi občanského zákoníku.
    Z hlediska principiálního pojetí autorka správně argumentuje polárně naprosto 
protichůdnými principy, kdy na jedné straně stojí zásada nemo plus a naproti ní pak ochrana 
dobré víry nabyvatele. Proměnu těchto přístupů demonstruje i na vývoji našeho občanského 
práva po roce 1918 až do současnosti. Naprosto přiléhavě vznáší kritický a argumentačně 
správně podložený postoj k současné koncepci nabytí od nevlastníka, která stojí víceméně 
na dílčích výjimkách, než-li na uceleném pravidlu.
   Diplomová práce neodbývá roztříštěnost a nekoncepčnost dočasné úpravy nabytí od 
nevlastníka jen paušálním způsobem, ale odkazuje na konkrétní ustanovení jednotlivých 
norem.
     Úpravou nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle zákona č. 89/2012 Sb. se 
autorka zabývá v páté kapitole.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce byl beze zbytku naplněn



2

Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka prokázal vysokou schopnost samostatně 
vědecky pracovat, to je prokázáno zvládnutím 
vývojového i komparativního charakteru práce

Logická stavba práce Práce má výbornou, ucelenou logickou stavbu
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Autorka své závěry opírá o rozsáhlou materii české 
i zahraniční literatury, včetně literatury časopisecké. 
Text je doprovázen dostatečným poznámkovým 
aparátem 158 poznámek

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Práce vykazuje velkou hloubku rozboru 
problematiky a to zejména úpravy současné.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce má výbornou grafickou úroveň

Jazyková a stylistická úroveň Je vysoká

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Otázka: Bližší rozbor prolomení ochrany nabyvatele v §§ 1110 – 1112 NOZ

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Práce je doporučena k ústní obhajobě

Navržený klasifikační stupeň
výborně

V Praze dne 3. 7. 2013

                                              MUDr. JUDr. Alexandr Thondel, Ph. D.

Konzultant diplomové práce


