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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma je aktuální, v podobném rozsahu dosud nezpracované. 

2. Náročnost tématu na: 
 - teoretické znalosti, 
 - vstupní údaje a jejich zpracování, 
 - použité metody. 
Zvolené téma patří do rodiny témat zabývajících se výkladem nového občanského zákoníku. To je 
vzhledem k neexistenci judikatury a časté rozpornosti textu podnik na teoretické znalosti a 
schopnost teoretické úvahy nadmíru náročný. 

3. Kritéria hodnocení práce: 
           - splnění cíle práce 
Cíl práce byl splněn. 

           - samostatnost při zpracování tématu, 
Práce je velmi originální a o samostatnosti při zpracování tématu není pochyb. Autor se nebojí 
prezentovat na věc vlastní názor, a byť někdy s jeho závěry nesouhlasím, je to názor poučený a 
dosti pečlivě stavěný. 

           - logická stavba práce, 
Práce je řazena logicky. Myslím ovšem, že část 2 (účinky výhrady vůči třetím) měla být přece jen 
zařazena až za dvě další části, byť to působí na první pohled nelogicky: autor totiž pro své závěry o 
účincích vůči třetím vychází právě z institutů prodloužené a rozšířené výhrady; je pak matoucí a 
možná i na újmu závěrů autora, nepředchází-li jejich rozbor.  

           - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací, 
Práce vychází z vynikající autorovy znalosti německé a rakouské právní doktríny, zároveň ji ale jen 
slepě nereprodukuje. Práce s literaturou je příkladná. 

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu), 
Autor se problému věnoval poctivě a originálně. Práci však přece vyčítám nedostatek 
fundamentální analýzy teoretické: autor nijak neodpovídá na otázku, co je to vlastně zajišťovací 
instrument a nezdá se v tom mít docela jasno; tím ovšem trpí úvodní pasáž, ve které se zabývá 
otázkou, zda výhrada vlastnického práva je či není takovým instrumentem. A takto zapříčiněná 
neujasněnost se potom přenáší i do dalších částí textu. V některých pasážích potom autor sklouzává 
do myšlení zcela „advokátského“: jakkoliv právo nesmí být neživotné a od praktických potřeb 
odtržené, praktická nepříjemnost naplňování nějakého zákonného požadavku (např. uzavírání 
zajišťovacích převodů s úředně ověřenými podpisy – str. 20) jednoduše není a nesmí být 
výkladovým argumentem zákona. 



           - úprava práce (text, grafy, tabulky), 
Úprava práce je standardní. 

           - jazyková a stylistická úroveň 
Autor formuluje velmi kultivovaně. Nelze ovšem přehlédnout jistou nedbalost způsobenou zřejmě 
spěchem a projevující se občasnou gramatickou chybou či překlepem. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
V rámci obhajoby by se autor mohl blíže zamyslet nad obsahem pojmu zajišťovacího instrumentu. 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. 

Formuloval-li jsem výše jisté výhrady, činil jsem tak vzhledem k mimořádným nárokům, jež na 

autora vzhledem k jeho schopnostem lze (a je tudíž nutno) klást. Nemůže to nic změnit na tom, že 

diplomová práce je v kontextu obvyklé kvality výjimečná a plně by obstála i ve srovnání 

s tuzemskou produkcí doktrinální.  

6. Navržený klasifikační stupeň: 

Navrhuji hodnotit známkou 1. 
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