Témata diplomových prací na KPD pro rok 2018/19
Obecné dějiny

JUDr. PhDr. Stanislav Balík
1. Dějiny advokacie ve vybraném regionu
2. Belgická Ústava z r. 1831 a její vliv na Balkáně.
3. Dějiny notářství ve vybraném regionu
4. Velká jasa
5. Téma z mimoevropských právních dějin dle vlastní volby po dohodě s konzultantem

Mgr. Petra Krtková
1. Dějiny exekucí ve vybraném regionu

Prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
1. Diecézní církevní soud v Plzni – ustavení a činost
2. Rozvoj kanonistiky v Čechách po roce 1989
3. Kanonista Josef Pejška – život a dílo

Změny v manželském procesesním právu po vydání MP Mitis Iudex (k tomuto tématu je
nutná znalost latiny a pokud možno i pasivní znalost němčiny)
Podmínkou je absolvování povinně volitelného předmětu Kanonické právo 1 a 2.
V odůvodněných případech existuje možnost zadání dohodnutého tématu.

doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
1. Vlivy římského práva v aktuálním občanském zákoníku
2. Římské právo ve středověku
3. Římské dědické právo klasického období
4. Institut služebností v římském právu a v aktuálním českém právu
Vyžaduje se alespoň pasivní znalost latiny dovolující přímou práci studenta s prameny.

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
1.

Součást věci a příslušenství v právu římském a moderním

Anotace: Cílem práce je zabývat se rozdílem mezi součástí věci (pars rei) a jejím
příslušenstvím (pertinentia) v římském právu a v právu současném, včetně otázky právního
postavení užitků a plodů věci od okamžiku jejich oddělení. Při vypracování této práce se
bude diplomant zabývat projevy a aplikací zásady superficies solo cedit. Součástí práce je
také posouzení zpracování problematiky součásti a příslušenství věci v Novém Občanském
Zákoníku z perspektivy tradice římského práva
2.

Právní úprava negotiorum gestio v justiniánském právu a její vliv na další
vývoj soukromého práva

Anotace: Jednatelství bez příkazu (negotiorum gestio) je typickým příkladem právního
ustanovení římského práva, jehož právní úprava podstatnou měrou ovlivnila evropské
soukromé právo. Cílem práce je zpracovat tento právní isntitut na základě pramenů římského
klasického (Gaius) i justiniánského (Digesta) práva, a provést srovnání (komparaci) s moderní
českou právní úpravou. Diplomant se zaměří na okamžik a podmínky vzniku tohoto právního
vztahu, analyzuje jednotlivé práva a povinnosti věřitele a dlužníka, rozliší jednatelství bez
příkazu jak od smlouvy příkazní občanského zákoníku, tak i od smlouvy mandátní
obchodního práva. Více než doporučené je zařazení pasáže pojednávající o teoretickém
včlenění negotiorum gestio mezi tzv. kvazikontrakty.
3.

Odpovědnost dlužníka při reálných kontraktech

Anotace: Cílem práce je prozkoumat míru odpovědnosti dlužníka u jednotlivých typů
reálných kontraktů římského práva podle pozitivních ustanovení zákonodárného díla císaře
Justiniána (Corpus Iuris Civilis): zápůjčky, výpůjčku, výprosy, ruční zástavy a smlouvy o
úschově. Diplomant se zaměří na případy, kdy dlužník odpovídá pouze za úmysl, dále pak na
jednotlivé stupně nedbalostního zavinění. Samostatnou otázkou pak bude problematika vis
maior. Součástí práce je také posouzení zpracování tohoto tématu v Novém Občanském
Zákoníku z perspektivy tradice římského práva.

4.

Přechod rizika u kupní smlouvy v právu římském a moderním

Anotace: Cílem práce je posoudit vhodnost jednotlivých modelů převodu vlastnického práva
z převodce na nabyvatele v pramenech římského práva (mancipace, in iure cessio, tradice),
stanovit, kterým okamžikem přechází riziko nahodilé zkázy z prodávajícího na kupujícího u
věcí určených podle druhu a individuálně. Součástí práce je i rozbor dvou protikladných
zásad římského práva periculum est emptoris a rem perit domino. Úkolem diplomanta bude
prokázat, jakým způsobem se s problémem přechodu rizika vypořádala česká právní úprava, a
to nejen v historické perspektivě, ale i vzhledem k právní úpravě Nového Občanského
zákoníku.

JUDr. Václav Valeš, Ph.D.
1. Německý a prvorepublikový československý kulturní boj (komparace)
2. Sjednocení Německa - předpoklady, průběh, důsledky
3. Ústavní vývoj v Bavorsku od roku 1808 do současnosti
4. Církevní reformy Josefa II.

JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
1. Charakteristika předmětu zástavního práva a její vliv na práva a povinnosti smluvních stran
2. Cesta a právo cesty jakožto iura in re aliena
3. Vztah principů universální a singulární sukcese v dědickém právu
4. Definice věci podle římského práva a její vliv na soudobé kontinentální právní řády
5. Iudex a jeho úloha v řešení sporu
6. Litis contestatio – její charakter a odraz do soudobých procesních řádů
Student, který má zájem o některé z uvedených témat diplomových prací, by měl před žádostí
o přidělení daného tématu diplomové práce kontaktovat budoucího vedoucího této práce za
účelem jasného bližšího vymezení zaměření daného tématu.
Rovněž je studentům doporučeno uvažovat především nad vlastními tématy diplomových
prací.

Témata diplomových prací na KPD pro rok 2018/19
České dějiny:

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, Dsc

1. Měnové reformy v českých dějinách
2. Rybářské právo v rakouské monarchii v první české republice
3. Vlastnické právo v ČSR v letech 1945 – 1989
4. Lovecké právo za české stavovské monarchie

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
1. Subjektivita právnických osob ve středověkých Čechách
2. Stavební a sousedské právo ve starém městském právu
3. Tachovská manská soustava (nutná alespoň pasivní znalost NJ)
4. Vývoj vybraného města ve světle jeho privilegií
5. Vývoj úpravy dědění v českém městském právu
6. Země Koruny české ve světle inkorporačních listin Karla IV. (doporučená alespoň pasivní
znalost latiny a NJ)
7. Česká Horní Falc v právněhistorickém pohledu

JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.
1. Reformní úsilí v osvícenské době
2. Vývoj soudnictví v Československu v letech 1918-1989
3. Mocenské delikty v zemském městském právu
4. Reforma v oblasti tiskového práva v období první Československé republiky
5. Volební právo v první Československé republice

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
1. Ochrana státu v rakouském a československém trestním právu 19. a 20. století
2. Modernizace rakouského občanského práva v 18. a 19. století
3. Sociální zákonodárství v období první ČSR (1918-1938)
4. Sociální péče jako úkol samosprávy v Rakousku a první ČSR
5. Právo bytové za první ČSR
6. Vzdělávání právníků v Čechách ve 2. pol. 19. století
7. Práva národnostních menšin v první ČSR a jejich realizace
8. Vývoj právní úpravy zástavního práva a jeho realizace v českém právním řádu (1918-

Studenti mají také možnost si zvolit individuální témata.

Témata bakalářských prací na KPD pro rok 2018/19
České dějiny
JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.
1. Správní organizace ve 20. letech 20. století
2. Ústavní vývoj ve 2. polovině 19. století
3. Směnečné řády z roku 1850 a 1927 – komparativní studie
4. Správní a soudní organizace v období neoabsolutizmu

JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
1. Vývoj pracovně-právních předpisů v ČSR po roce 1948
2. Vývoj správy berních povinností v českých zemí
3. Cechovnictví v 18. – 19. století v českých zemích
4. Horní právo v rakouské monarchii ve druhé polovině 19. století

Římské právo
Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.
1.

Římské právní školy Sabiniánů a Prokuliánů

2.

Vývojové fáze římského civilního procesu

3.

Postavení ženy v římském právu

4.

Institut otroctví v římském právu

5.

Recepční školy římského práva

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.
1.

Vliv římského práva na občanský zákoník : obecná část

2.

Vliv římského práva na občanský zákoník : věcná práva

3.

Vliv římského práva na občanský zákoník : obligace

Ostatní vyučující po domluvě.

Studenti mají také možnost si zvolit individuální témata.

