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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila aktuální a důležité téma. Obnovení uvolněného zástavního práva jako 
tradičního institutu občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. přináší zajímavé a pro praxi 
bezpochyby významné otázky, jejichž teoretickou reflexi je nutno vítat. Diplomantka prokázala 
znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako i schopnost orientace v odborných textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (70 stran včetně úvodu a závěru) je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je velmi 
logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je v souladu s 
klasickými doktrinálními přístupy. V základu je práce velmi jednoduše rozdělena na dvě části, 
z nichž první je věnována obecné problematice zástavního práva a druhá pak zvláště institutu 
uvolněného zástavního práva. V první z uvedených částí diplomantka nejprve představuje 
pojem zástavního práva a jeho systematické zařazení, základní zásady a funkce. Dále se 
v samostatné podkapitole zabývá prvky zástavněprávního vztahu (jeho subjekty, předmětem, 
právy a povinnostmi z něj vznikajícími), zřízením a vznikem jednotlivých druhů zástavního 
práva, jeho realizací a konečně jednotlivými případy zániku zástavního práva. Druhá část práce 
věnovaná samotnému institutu uvolněného zástavního práva je uvedena přehledem 
historického vývoje úpravy od klasického římského práva přes ABGB (a potažmo obecný 
zákoník občanský) po současnost. Ve vztahu k účinnému občanskému zákoníku diplomantka 
nejprve představuje pojem a systematické zařazení uvolněného zástavního práva. Následující 
podkapitola je věnována realizaci uvolněného zástavního práva v některých veřejných 
seznamech (konkrétně v katastru nemovitostí a v leteckém rejstříku, který autorka na základě 
vlastní argumentace řadí k veřejným seznamům), přičemž analýze je podroben také samotný 
materiální obsah pojmu veřejného seznamu. Diplomantka poté přikračuje ke komparativní 
podkapitole, v níž český institut uvolněného zástavního práva porovnává s jeho analogiemi 
v právních řádech Německa a Rakouska. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila solidního množství českých a v malé části 
také zahraničních pramenů zahrnujících právní předpisy, odbornou literaturu i judikaturu. 
Citace jsou v práci uváděny na správných místech a to v souladu s normou pro zpracování 



těchto písemností. Ocenění zasluhuje poměrně vysoké množství poznámek pod čarou, kterých 
je v práci vhodně použito 203. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci nezatěžují 
žádné zásadní gramatické chyby ani stylistické nedostatky, a ačkoliv se v práci objevují drobná 
opomenutí zejména z hlediska diakritiky, nejedná se o významný nedostatek. S právní 
terminologií diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci průměrnou. Diplomantce se podařilo přistoupit 
k pojednávané materii s použitím výkladu gramatického, teleologického, historického i 
komparativního. Oceňuji také vlastní autorčiny postřehy a hodnocení právní úpravy. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Jaké jsou podle Vašeho názoru materiální znaky veřejného seznamu, respektive v jaké míře 
mají být naplněny, aby šlo o veřejný seznam? 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i její schopnost orientovat se v  zákonné úpravě, příslušné judikatuře i odborné 
literatuře. Autorka do práce zahrnula také vlastní hodnocení pojednávaného tématu. Z toho 
důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením výborně. 
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