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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Adéla Medunová
Téma práce: Vydržení
Rozsah práce: 57 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 15. 6. 2014

1. Aktuálnost (novost) tématu: Vydržení jako originární způsob nabytí vlastnického 
práva bylo s výjimkou OZ č. 40/1964 Sb. upraveno ve všech občanských zákonících. 
Jde o téma bezesporu aktuální. V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb. 
nepochybně vyvstanou nejen praktické, ale též teoretické právní otázky vyplývající 
především z toho, že předchozí právní úprava pojala tento institut ve srovnání se 
současnou úpravou zjednodušujícím pohledem. Změn doznalo též samotné pojetí věci, 
držby ale také samotná koncepce vydržení. Tento originární způsob nabytí 
vlastnického práva je navíc kompletován nabytím od neoprávněného.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti,vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Autorkou zvolené téma je náročné ze dvou hledisek. Zaprvé jde o 
hledisko vývojového pojetí práce, kde se autorka musela seznámit nejen s vývojem 
římskoprávního pojetí, ale též úpravou v ABGB, středním občanském zákoníku, a 
v novelách OZ č. 40/1964 Sb. Za druhé jde o náročnost spočívající v teoretickém a 
argumentačním zpracování práce.

3. Formální a systematické členění práce: Práce je rozčleněna na úvod, pět kapitol a 
závěr. Jednotlivé kapitoly jsou dále přehledně členěny do podkapitol a jednotlivých 
výkladových bodů. Formální členění práce sleduje obsah diplomové práce. Na úvod 
navazuje vymezení základních pojmů, historie institutu vydržení, vydržení podle platné 
úpravy, ochrana dobré víry při nabývání vlastnického práva v občanském zákoníku a 
podoba institutu vydržení v rakouském právu.

4. Vyjádření k práci: Předložená diplomová práce je uceleným pojetím autorkou zvolené 
problematiky.

5. Kritéria hodnocení práce

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

Samostatnost při zpracování 
tématu

Diplomantka prokázala schopnost zpracovat 
zvolené téma samostatně.

Logická stavba práce Práce má velmi dobrou logickou strukturu. Výklad 
jednotlivých kapitol není podán izolovaně, ale 
v průběhu práce dochází k opětovnému rozboru 
jednotlivých problémů a následně k syntéze jejich 
řešení.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Diplomová práce je doprovázena dostatečným 
poznámkovým aparátem (106 poznámek pod 
čarou) odkazujícím nejen na domácí, ale též na 
zahraniční literaturu. Dostatečná je též práce 
s judikaturou. 

Hloubka provedené analýzy Hloubka provedené analýzy je dostatečná a napříč 
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(ve vztahu k tématu) prací v zásadě konstantní. Hlubší teoretický rozbor 
je věnován současné právní úpravě.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce má velmi dobrou grafickou úpravu.

Jazyková a stylistická úroveň Diplomová práce je sepsána srozumitelným a 
čtivým jazykem.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomantka se při ústní 
obhajobě zaměří na srovnání oprávněné držby podle předchozí právní úpravy a držby 
řádné podle OZ 89/2012 Sb. 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Vzhledem ke shora popsaným skutečnostem 
lze uzavřít, že práce splňuje formální i 
obsahové požadavky kladené na tento druh 
prací a proto je doporučena k ústní obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň výborně

V Praze dne 5. 7. 2014

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

Konzultant diplomové práce


