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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autor si zvolil téma práce nikoli nové, avšak stále aktuální, tím spíše přihlédneme-li k 
proběhnuvší rekodifikaci soukromého práva. Autor prokázal základní znalosti zákonné 
úpravy i judikatury, nadto je schopen se orientovat i v právní úpravě účinné do konce roku 
2013.  
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (50 stran včetně úvodu a závěru) je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je logická, 
jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Požadovaný počet stran na diplomovou 
práci nebyl dodržen. Vnitřní členění odpovídá klasickým doktrinálním přístupům. Práce je 
rozdělena do 2 kapitol, kdy první kapitola podává historický exkurz do právní úpravy 
zástavního práva na našem území. Druhá kapitola je rozdělena na 8 podkapitol, které 
pojednávají od pojmu, funkcí a zásad zástavního práva přes vznik až po realizaci a zánik 
zástavního práva. Na mnohých místech autor srovnává právní úpravu zákona č. 40/1964 Sb. 
a zákona č. 89/2012 Sb. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Při zpracování diplomové práce bylo využito uspokojivého počtu tuzemských pramenů. 
Autor uvádí citace na správných místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto 
písemností. Výběr literatury a celkově pramenná základna zahrnuje jak tituly právní nauky, 
tak publikace reflektující právní úpravu starší. Na tomto místě lze ocenit autorovu práci 
s důvodovými zprávami k jednotlivým předpisům. V diplomové práci však postrádám využití 
zahraniční literatury. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je slušná. V práci jsem neshledal žádných podstatných 
gramatických chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je pracováno správně. K 
drobnému přehlédnutí, překlepům či absenci interpunkce došlo výjimečně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky na práci tohoto stupně. Svým 
rozsahem je práce kratší, což se projevuje i absencí hlubších rozborů jednotlivých problémů. 
Na mnoha místech je práce spíše popisná, uvítal bych širší analytický přístup. 



6. Kritéria hodnocení práce: 

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

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant prokázal 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.  

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy ještě odpovídá diplomantem 

vytyčenému cíli, mohla být však intenzivnější. 

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám, až na připomínky uvedené výše, výhrad. 

 
7. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Nechť se diplomant vyjádří výčtovou metodou k nedostatkům a přednostem nové právní 

úpravy zástavního práva v OZ 2014. 

 
8. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

9. Navržený klasifikační stupeň: 

Velmi dobře. 
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