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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomant zvolil tradiční téma. Na aktuálnosti mu však přidala rekodifikace soukromého 
práva, jež výrazně proměnila jeho právní úpravu i kontext, do něhož tato úprava zapadá. 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody) 
Téma lze hodnotit jako poměrně náročné, zvláště ve světle metod, které diplomant použil při 
jeho zpracování, a s ohledem na vytčené zaměření práce. Diplomant nejenže zmapoval 
dostupnou literaturu k němu, především však podrobně (a výstižně) analyzoval ustanovení 
nového občanského zákoníku, k nimž se dosud váže jen minimum odborných zdrojů, položil 
si otázky, jimiž se tuzemské prameny dosud nezabývají, respektive jež vyvolává nová právní 
úprava, a pokusil se na ně odpovědět i ve světle komparace se zahraničními právními řády, 
zvláště italským, německým a rakouským. To vše si vyžádalo náročnou přípravu, studium 
četných vstupních údajů a také značný vklad myšlenkový. Z práce je zřejmé, že diplomant 
dobře pronikl do odborných zdrojů i problematiky, jíž se věnoval, zorientoval se v ní a 
porozuměl jejímu systému, významu, původu, praktickým dopadům, ale i obecným 
souvislostem. 

3. Kritéria hodnocení práce 

A.  Splnění cíle práce 
Třebaže k tématu existuje několik odborných pramenů, předložené dílo má co říci nového, 
zvláště pokud jde o postřehy týkající se nového civilního práva a srovnání se zahraničím. 
V tomto ohledu diplomant naplnil cíl, jejž si vytkl v úvodu práce. 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 
Autenticita předloženého díla je evidentní. Nepochybuji o tom, že je výsledkem diplomantovy 
samostatné práce.  

C.  Logická stavba práce 
Systematika práce je přehledná a logická. Diplomant si vytkl několik stěžejních otázek 
k podrobnému rozebrání a tomuto záměru podřídil strukturu a stavbu práce. Přehledně v ní 
kombinuje poznatky z tuzemského a zahraničního práva. Středobodem je analýza nového 
občanského zákoníku, vždy však na pozadí komparace s příbuznými úpravami zahraničními. 
Příkladná je práce s úvodem a závěrem díla. Úvod vymezuje cíl a prostředky k jeho dosažení, 



závěr rekapituluje hlavní zjištění, k nimž diplomat dospěl. Přehlednosti napomáhají dílčí 
shrnutí, v nichž diplomant mapuje podstatné závěry jednotlivých kapitol.  



D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
S dostupnými prameny diplomant pracuje příkladně. Seznam použité literatury zahrnuje snad 
všechny existující tuzemské zdroje, ať se týkají starého práva, či nové úpravy. Tomu odpovídá 
bohatý poznámkový aparát, který je navíc precizně zpracovaný. Oceňuji reflexi judikatury, 
včetně zahraniční, i četných pramenů zahraničních, psaných německy i anglicky, v souladu 
s vymezeným cílem práce.  

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Optimálně nastavenou hloubku záběru diplomantovy práce nejlépe dokládá četnost jeho 
vlastních úvah i polemických pasáží. Značný vhled do problematiky diplomantovi umožnil 
identifikovat slabá místa právní úpravy a s nimi spojené stěžejní výkladové nejasnosti. 
Vyzdvihuji diplomantovu snahu nabízet vlastní pohled na věc, třeba i nesouhlasný vzhledem 
k převažujícím postojům, a přesvědčivě jej argumentovat. Použitý styl i uváděné argumenty 
jsou důkazem diplomantovy vysoké právní vyspělosti, schopnosti samostatného logického i 
analytického myšlení, ale také dokonalé orientace a erudice v oblastech, jimiž argumentuje. 
Vytkl bych snad jen, že těžiště argumentace diplomant často nachází v praktických dopadech 
jednotlivých závěrů, případně v porovnání s příbuznými právními instituty, méně již 
v precizní civilistické analýze základů jednotlivých zkoumaných institutů a pravidel v jejich 
právně teoretickém a filozofickém kontextu. 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úroveň práce je vysoká, dílo je přehledně strukturováno do kapitol a podkapitol. 
Rovněž grafická stránka práce vyhovuje. Za zbytečné v odborné práci pokládám snad jen 
přímé citace ustanovení tuzemských právních předpisů v poznámkách pod čarou, např. § 2 
písm. g) InsZ v poznámce č. 6, či dokonce v samotném textu práce, např. § 2134 OZ na str. 
14. Z hlediska struktury práce také není jasné, do které části podřadit tři odstavce (o rozsahu 
tiskové strany), které následují po nadpisu kapitoly 4 na str. 40, leč před dalším číslovaným 
nadpisem podkapitoly 4.1 na str. 41. O jakou (pod)kapitolu se jedná? 4.0? 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Po stylistické ani jazykové stránce práci nemám co vytknout. Diplomant píše čtivým stylem 
na vysoké slohové i odborné úrovni. Zvláště vyzdvihuji jeho schopnost pregnantně vyjádřit 
podstatu věci, bez okolků a vycpávek. Práce je psaná stručně, a přitom výstižně. Každé slovo 
má váhu a význam. Žádné není zbytečné. Gramatické chyby či překlepy jsem v práci 
prakticky nezaznamenal, vyjma opakovaně nesprávného skloňování zájmen středního rodu 
(viz např. na str. 7: „sjednání výhrady … patří ke standardním ujednáním, a proto jej nelze 
považovat …“) a několika dalších drobností. 

4.  Případná další vyjádření k práci 
Výjimečně si nejsem jist závěry, jež diplomant v práci prezentuje. Kladu si kupříkladu otázku, 
zda argumentace analogickou aplikací § 1350 odst. 1 OZ na střet prodloužené výhrady 
vlastnictví a globální cesse (str. 32 a násl.) pomůže v situaci, v níž globální cesse časově 
předchází výhradu a má tedy vůči ní „lepší pořadí“, k čemuž (jak autor předesílá na str. 32) 
většinou dochází. Zvažuji rovněž, zda diplomantovo stanovisko o limitech přípustnosti 
rozšířené výhrady vlastnictví (str. 40 a násl.) není příliš přísné (anebo jen nedostatečně 



argumentované), ve světle prakticky neomezených možností, jež v tuzemském právu (oproti 
rakouskému) nabízí zajišťovací převod práva. V argumentaci diplomantových závěrů ohledně 
důsledků nedodržení formy předepsané v § 2134 OZ postrádám odkaz na (přinejmenším 
analogickou) aplikaci § 580 odst. 1 OZ, a to i ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu 
k formě plné moci. V jeho analýze dopadů promlčení pohledávky z kupní ceny na čekatelské 
právo kupujícího mi chybí reflexe dosavadní tuzemské judikatury k promlčení práva 
odstoupit od smlouvy. Obávám se, že pokud na ní Nejvyšší soud setrvá (což předpokládám), 
bude to třeba v diplomantových závěrech zohlednit. 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Uvítám, vypořádá-li se diplomant s mými náměty ad 4 výše.  

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 
Ze všech uvedených důvodů (a vzdor nemnoha dílčím výhradám, jež shora činím) práci 
hodnotím jako zdařilou, a tudíž i jednoznačně způsobilou obhajoby a obhajitelnou. Předběžně 
ji navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 

V Praze dne 25. září 2015            

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


