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    1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za velmi aktuální. Jde
o problematiku, pravda, více než dva tisíce let starou, ale kvůli nemilému 
hyátu, jenž jsme tu zaznamenali, jsme mnohé pozapomněli. A to navzdory 
tomu, že právní institut zde zkoumaný nikdy! Z našeho právního řádu 
nezmizel! A to o mnohých jiných – třeba o pachtu - říct nelze!

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a 
použité metody: Téma je průměrně náročné, jde spíš o správné pochopení 
podstaty tohoto způsobu ochrany věřitele. Okruh právních předpisů je omezen 
(a to ještě autorka vybrala jen některé), obdobně je omezen i počet 
autorských výstupů, a nakonec i judikátů, které jsou odpůrčímu právu 
věnovány, navíc nejméně z poloviny postihují kauzy z oblasti insolvence.
     Při zpracování vstupních materiálů, resp. znalostí autorka použila metodu 
analytickou i syntetickou, obě v jejich vzájemné souvislosti, a pak také metodu
srovnávací (to je patrné zejména v závěru). 
    
3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna 
úvodu, závěru a sedmi kapitol. Všechny kapitoly jsou dále členěny, , zpravidla i
vícenásobně. 
    Autorka postupuje od obecného k jednotlivostem. 

4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autorka má 
pěkný styl, práce je čtivá. Bohužel čeština – vůbec – jí je málo vlastní. 
Nezvládá ani stavbu vět, ani význam slov, pravopis je naprosto neodpustitelně 
vadný. Je jasné, že na právnické fakultě nabyté schopnosti nepozbyla, 
nezískala je tedy ani v základní, ani vyšším školní výuce!
    Diplomantce se v podstatě podařilo vyhnout se popisnosti práce, i když, 
pravda, hodnotících momentů je pomálu, pochybností ještě méně. 
   Práce bohužel obsahuje i významnější chyby, způsobené ovšem tím, že 
autorka zřejmě nebyla upozorněna na zásadní skutečnost: Komentář WK k OZ 
2012 sice je nadepsán trojicí veličin, ale zpracování jednotlivých paragrafů je 
výsledkem práce jednotlivců, uvedených N.B. vždy dole na stránce. Nelze tedy 
mluvit o autorech komentáře atd. - to předně. Druhé je mnohem závažnější. 
Diplomantka používá text podepsaný Lubošem Tichým. Tento podepsaný 
ovšem jednak opsal bez milosti a bez uvedení zdroje kde co z mého textu 
uvedeného v naší učebnici OP, jednak tvrdí něco, co je v naprostém rozporu s 
veškerou naší právní teorií, dřívější i současnou, doslova si vymýšlí jakési 



novoty, snad podle německého vzoru. Jinými slovy řečeno: text jím podepsaný 
v žádném případě nelze doporučit jako to, co by se mělo číst a studovat. 
Nicméně, využívajíc onen text, tvrdí autorka doslova nesmysly, dopouští se 
chyb atd. 

5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autorka prokázala schopnost 
samostatné práce, a to jak při výběru a zpracování literatury, tak 
zejména při vlastním sepsání práce. Tato samostatnost se ovšem 
projevila i negativně: autorka, namísto, aby se držela standardních 
výkladů, včetně pojmosloví, které jsou u nás běžné a s nimiž lze dobře 
pracovat podle učebnice občanského práva zpracované členy naší katedry
a vydané loni na podzim, na mnoha místech zvolila text komentáře k OZ,
díl I., podepsaný „Luboš Tichý“. Dále – viz výše.
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je zařazen „seznam použité 
literatury a pramenů“. Seznam odpovídá danému stavu – nedostatek 
našich prací v „klasické podobě“. Diplomantka pracuje i s bohatou 
judikaturou. Pokud jde o využití textu komentáře WK, bylo vše řečeno 
právě výše. Postrádám však další dva komentáře z doby OZ 1964 – Linde
a WK.
    Poznámkový aparát, vedený zásadně lege artis, je velmi bohatý, snad 
leckde až příliš, jinde naopak autorka necituje vůbec (někde jde o vadné 
„nápady L.T., jinde o text můj z naší učebnice.
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru autorka analyzovala 
dané téma v řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu dostatečně.
E/ Úprava práce: Nemám zásadní výhrady. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomantka by mohla – 
pokud tak již neučinila dříve – konzultovat předmětnou otázku s některým 
praktikem, nejlépe soudcem, a své poznatky, tj. kontrapozice zákonného textu 
a praxe, přednést. Pokud by však shledala takový de facto úkol příliš 
náročným, mohla by se při obhajobě práce zamyslet nad výrazem „mrhání“ 
majetkem v současné době.

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

8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.
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