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Rozsah práce: 57 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 15. 6. 2014

1. Aktuálnost (novost) tématu: Autorem zvolené téma diplomové práce je vzhledem 
k účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. vysoce aktuální. V obecné rovině jde o legislativní 
řešení vhodné míry ochrany poctivého nabyvatele a původního vlastníka věci.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zpracování diplomové práce je vzhledem k její vývojové koncepci 
náročné na poznání úpravy této problematiky od římského práva počínaje, přes 
středověké úpravy a kodifikace platné na našem území. Práce vyžaduje též hlubší 
znalosti teoretických přístupů, zejména argumentačních.

3. Formální a systematické členění práce: Diplomová práce je vedle úvodu a závěru 
rozčleněna do sedmi kapitol. Tyto jsou dále systematicky rozčleněny do podkapitol. Na 
samém začátku se autor věnuje teoretickému pohledu na nabytí od nevlastníka. 
Navazuje Obecný historický vývoj institutu nabytí od nevlastníka. Následuje rozbor 
zvolené problematiky v 15. až 17. století a dále v 18. a 19. století, Nabytí od 
nevlastníka od vzniku Československa do roku 1991 a po roce 1991 až po současnost. 
Vzhledem ke koncepci práce je rozbor současné platné úpravy zařazen až na samotný 
konec výkladu. Vedle toho se autor musel seznámit se související judikaturou 
související se zvolenou tématikou.

4. Vyjádření k práci: Diplomová práce není jen čistě pozitivisticky a vývojově pojatá. 
Autor správně shledává těžiště spíše v teoretickém rozboru náhledu na právní úpravu 
nabytí od nevlastníka v tom kterém období vývoje této úpravy.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce, který byl diplomantem vytyčen 
v samotném úvodu, byl splněn.

Samostatnost při zpracování 
tématu

Autor při zpracování práce prokázal schopnost 
zpracovat zvoleného tématu samostatným a 
tvůrčím způsobem. 

Logická stavba práce Práce má velmi dobrou logickou stavbu. Obsah 
jednotlivých kapitol přesně sleduje formální členění 
práce. Autor se v průběhu práce „drží“ zvoleného 
tématu. Při výkladu přechází od obecného ke 
konkrétnímu. Vedle standardních interpretačních 
metod v právu využívá též metodu historickou a 
komparační a tyto dokonce staví i proti sobě. 
Stručně se věnuje též právní úpravě států, jež byla 
v některých ohledech inspirací občanského 
zákoníku. Přínosný je zejména autorův postřeh 
týkající se římského práva v tom smyslu, že autor 
poukazuje na výjimku ze zásady nemo plus iuris… 
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a to i v samotném římském právu. Detailní jsou též 
rozbory věnované dalšímu právnímu vývoji, kdy 
autor osvětlil též některé nikoli všeobecně známé 
skutečnosti. Dalším kladem je rozbor rozdílu pojmu 
„nevlastníka“ a „neoprávněného.“

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Diplomová práce je doprovázena přiměřeným 
poznámkovým aparátem (128 poznámek pod 
čarou). Diplomant své závěry opírá o knižní a 
časopisecké zdroje. Také práce se zahraniční 
literaturou je dostatečná.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy je dostatečná a 
v napříč práce nevykazuje kvalitativní ani 
kvantitativní odchylky.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce má kvalitní a přehlednou grafickou úpravu.

Jazyková a stylistická úroveň Předložená práce je napsána srozumitelným a 
čtivým jazykem

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Při ústní obhajobě se diplomant 
zaměří na okamžik nabytí vlastnického práva od neoprávněného a konsensuální 
princip podle § 1099.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Předložená diplomová práce splňuje formální i 
obsahové požadavky, které jsou kladeny na 
tento druh prací a proto je doporučena k ústní 
obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň výborně

V Praze dne 4. 7. 2014

                                      JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.

Konzultant diplomové práce


