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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomant si zvolil velmi praktické téma, jehož obsah představuje jeden z institutů často 
využívaných v běžném soukromoprávním styku. Autor si klade za cíl poměrně komplexní 
představení daného institutu v jeho širších právních a historických souvislostech a porovnání 
jeho platné právní úpravy s úpravou předchozí. Používá přitom zejména metody deskriptivní, 
zčásti také metody analytické a komparativní. Diplomant prokázal znalost zákonné úpravy i 
aktuální judikatury a schopnost orientovat se v odborných textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Práce je rozdělena do sedmi kapitol, které se člení do jedné až dvou úrovní 
podkapitol.  V první kapitole autor velmi stručně představuje základ právní úpravy závazků a 
jejich změny v osobě věřitele, přičemž samostatné podkapitoly věnuje institutům postoupení 
pohledávky a postoupení smlouvy. Druhá kapitola přináší přehled historického vývoje 
institutu postoupení pohledávky od římského práva přes ABGB, československé občanské 
zákoníky z roků 1950 a 1964 a zákoník mezinárodního obchodu po občanský zákoník č. 
89/2012 Sb. Třetí kapitola se zaměřuje na předmět postoupení pohledávky, kdy se autor 
zabývá problematikou postupitelných a nepostupitelných pohledávek a dále postoupením 
budoucí pohledávky a postoupením souboru pohledávek. Čtvrtá kapitola představuje 
samotnou smlouvu o postoupení pohledávky, její formu a podstatné náležitosti včetně 
specifické problematiky dostatečně určité identifikace budoucí pohledávky a souboru 
pohledávek. V páté kapitole se autor zaměřuje na právní úpravu stran postupní smlouvy, 
přičemž se věnuje zejména povinnostem a odpovědnosti postupitele. Šestá kapitola je 
věnována ochraně dlužníka, kdy diplomant představuje zejména institut notifikace 
dlužníkovi, právo dlužníka uplatňovat vůči postupníkovi námitky, které měl vůči postupiteli, a 
zvláštní případ vícenásobného postoupení pohledávky ze strany jednoho postupitele na 
několik postupníků samostatnými smlouvami. Sedmá kapitola pak přibližuje neplatnost 
postupní smlouvy, přičemž se autor (velmi stručně) zabývá případy relativní a absolutní 
neplatnost postupní smlouvy a následně zevrubněji následky překročení smluvního zákazu 
postoupení pohledávky. Text (59 stran včetně úvodu a závěru) je tedy členěn poměrně 
přehledně, lze však mít jisté výhrady k logičnosti struktury práce. Celková koncepce postupu 
od obecného úvodu do problematiky závazků v civilním právu přes historický vývoj 
postoupení pohledávky po jeho současnou právní úpravu je zcela pochopitelná, práce však – 
vzhledem ke svému nutně omezenému rozsahu – působí místy jaksi nekonzistentně a 
nevyrovnaně, kdy jsou důležité otázky představeny pouze ve formě nejnutnější deskripce či 
poněkud roztříštěně. Rovněž není zcela jasné, proč autor zařadil do samostatných kapitol 



problematiku předmětu postoupení pohledávky, smlouvy o postoupení pohledávky a 
smluvních stran, když přinejmenším smluvní strany by logicky měly představovat spíše 
podkapitolu pojednání o postupní smlouvě. Ostatně kapitola nesoucí název celé práce sama 
o sobě nepůsobí příliš přesvědčivým dojmem. Na druhou stranu systematika práce jako celek 
dává smysl a neruší výrazně přehlednost práce. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomant při zpracování práce využil solidní pramenné základny zahrnující kromě právních 
předpisů (včetně zahraničních – ABGB a BGB) právní literaturu s dobrým zastoupením 
periodických zdrojů i judikaturu. Diplomant uvádí citace na správných místech, poznámkový 
aparát je přehledný. Je třeba vyzdvihnout vysoký počet poznámek pod čarou, kterých je na 
59 stranách textu 278. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková a stylistická úroveň práce je spíše průměrná, občasné chyby a přehlédnutí 
nezatěžují výrazněji čtivost a přehlednost práce. S právní terminologií diplomant pracuje, až 
na některé chyby, obvykle správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky na práci tohoto stupně.  Z 
hlediska rozsahu lze práci označit za průměrnou či obvyklou. S odkazem na předchozí body 
posudku je třeba vytknout některé aspekty práce, např. jistou nedokonalost její systematiky 
nebo určitá jazyková pochybení. Za hlavní nedostatek práce však považuji její přílišnou 
popisnost, kdy by autor mohl přeci jen hlouběji použít analytickou a případně také 
komparativní metodu. To však neznamená, že by v práci tyto metody nebyly použity vůbec 
nebo že by byly použity zcela nedostatečně, naproti tomu je třeba ocenit autorovu častou 
snahu o vlastní hodnocení pojednávané problematiky, byť by na mnoha místech mohla být 
solidněji argumentačně podložena. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Pokuste se prosím o komplexní zhodnocení rozdílu platné a předchozí právní úpravy 
postoupení pohledávky. V čem spatřujete největší pozitivní a/nebo negativní důsledky přijetí 
stávající úpravy? 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantovu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i jeho schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, příslušné judikatuře a knižní i 
periodické literatuře. Práce sice vykazuje jisté výše uvedené nedostatky, na druhou stranu 
však představuje poměrně komplexní deskripci a analýzu předmětného právního institutu. 
Ačkoliv lze autorovi vytknout místy ne zcela dotaženou argumentaci, oceňuji jeho snahu o 
vlastní hodnocení pojednávané problematiky, stejně jako pečlivost při rešerši zdrojů a 
uvádění citací. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením velmi 
dobře. 
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