
Posudek vedoucí diplomové práce

Jméno diplomanta: Filip Sobotka
Téma práce: Zástavní právo k nemovitým věcem
Rozsah práce: 56 stran
Datum odevzdání práce: listopad 2014

1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomant zvolil téma do značné míry aktuální
a nepochybně nové: vždyť koneckonců v současné době je nové všechno, co
souvisí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen OZ 2012).
Téma je ale i aktuální, neboť - jak uvádí také diplomant – hypoteční práva jsou
využívána stále víc a víc.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma je na teoretické znalosti  průměrně náročné.
Vstupní  údaje  jsou  omezené.  Autor  s  nimi  ale  pracuje  náležitě,  využívá
všechno, co bylo pro práci potřebné. Autor používá metodu analytickou, ale
také srovnávací a historicko-srovnávací.  
     
3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozdělena do
dvou částí, obě jsou pak dále podrobněji členěny, a to i vícenásobně. Předchází
úvod,  následuje  závěr.  Před  úvod  je  položen  obsah,  po  závěru  je  zařazen
seznam použité literatury a zdroje, a konečně anglické resumé.
V první části autor předkládá přehled historického vývoje zástavního práva.
V  druhé  části  se  autor  zabývá  rozborem  zástavního  práva,  se  zvláštním
zřetelem k  nemovitým věcem.  Nejprve  zkoumá  pojem a  funkci  zástavního
práva,  pak  přechází  k  zásadám  zástavního  práva  k  nemovitým  věcem;
pokračuje předmětem a vznikem zástavního práva k nemovitým věcem Věnuje
se také pořadí zástavních práv, právům a povinnostem, které má oprávněný a
povinný  ze  zástavního  práva,  realizaci  zástavního  práva  a  práci  uzavírá
výkladem o zániku zástavního práva.
      
4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi slušnou. Diplomant
uspokojivě  pronikl  do  problematiky,  téma  rozebral  a  vyložil  jeho  základní
mementy. Práce je psána dost pečlivě, pěkným jazykem.
Práce neobsahuje  vadná tvrzení.  Nicméně v  některých  ohledech  postrádám
hlubší rozbor.
V  práci  schází  aspoň  stručný  odkaz  na  nějakou  cizí  právní  úpravu,  trochu
srovnávacích úvah.

5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autor prokázal schopnost samostatné
práce, a to jak při  zpracování literatury, resp. judikatury, tak i  při  vlastním
sepsání práce. 
C/ Práce s literaturou: Seznam zdrojů je přiměřený, bez bližšího odůvodnění



diplomant použitou literaturu vůbec nijak neuspořádal – ani podle abecedy, ani
podle data vzniku, autor pracuje jen s monografiemi, stati pominul.
Se zdroji autor pracuje řádně. Poznámkový aparát je veden lege artis.
D/  Hloubka  provedené  analýzy:  Autor  analyzoval  dané  téma  v  přiměřené
hloubce,  i  když,  jak  již  jsem  uvedla,  některá  místa  by  potřebovala  hlubší
zkoumání.
E/ Úprava práce: Systematika práce je vyhovující, úprava dobrá, práce 
přehledná.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Diplomant  nahlédne  do  nějaké  cizí  právní  úprav,  např.  do  švýcarského
občanského zákoníku, který je dostupný na webu ve čtyřech jazycích, a sdělí,
zda zjistil nějakou závažnou odchylku od naší právní úpravy.

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že
předložená  diplomová  práce  všechny  požadavky  kladené  jak  po  stránce
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.

V Praze dne  14.01.2015                                
                                               doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
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