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Text posudku 

 

Téma a rozsah práce:  

Posuzovaná diplomová práce je zaměřena na téma na pomezí občanského práva a práva životního 

prostředí, ještě lépe řečeno z pozemkového práva. Autorka si vybrala právo stavby 

v československém a českém právu a srovnání s právem rakouským. Rozsah diplomové práce 

činí 223484 znaků včetně mezer. 

Na katedře práva životního prostředí takovéto téma pro kvalifikační práce nebývá tolik 

zvykem zpracovávat, to spíše na katedře občanského práva, viz např. nedávno Alena Srbová, 

Právo stavby v českém a francouzském právu, dizertační práce, 2016. 

 

Aktuálnost a novost tématu: 

Přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. bylo společně se superficiální zásadou do českého 

právního řádu zavedeno právo stavby. Tento institut však není pro české právo ničím novým a 

neznámým, nýbrž právním institutem, jenž existoval na území České republiky, ač v rozdílných 

formách, již od roku 1912. Avšak v období mezi roky 1964 – 2013 nebylo právo stavby 

předmětem právní úpravy na území dnešní České republiky. Navrátilo se do českého právního 

řádu až s účinností k 1.1.2014. Zvolené téma je tedy vzhledem k obsahu a společenskému 

dopadu aktuální den ode dne víc a více,  a to vzhledem k vývoji právní úpravy a judikatury a 

především z hlediska uplatnění v praxi. 

  

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Autorka si vybrala téma, které je velmi náročné a kde je nutné se vyrovnat s nutností 

nastudovat vedle pramenů práva a doktrinární literatury české i určitý odborný základ 

z oblasti rakouského práva. Autorka využila svého studia v rámci programu Erasmus+ na 

Právnické fakultě Univerzity v Salzburgu, aby se seznámila s rakouskou odbornou literaturou 

a judikaturou. Metody použité v textu diplomové práce se jeví standardními na akademické 

úrovni při psaní kvalifikačních prací, kromě klasické deskripce a analýzy však autorka 

významně prováděla komparaci.  
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Formální a systematické členění diplomové práce: 

 

Posuzovaný text diplomové práce je rozdělen do úvodu, deseti částí a závěru. Diplomová 

práce má 93 stran vlastního textu, zbytek tvoří povinné přílohy dle Opatření děkana č.17/2017 pro 

tvorbu kvalifikačních prací. Dle mého názoru je členění hodnocené diplomové práce přehledné, 

systematické a logické. 

 

Hodnocení diplomové práce: 

Pokud jde o formální stránku, autorka uvedla všechny povinné přílohy vyžadované 

příslušným opatřením děkana PFUK k tvorbě závěrečných prací. Poznámky pod čarou jsou 

zastoupeny nadstandardně, svědčí to mimo jiné i o tom, že si autorka dané téma pečlivě 

nastudovala. Odborná literatura a další použité prameny jsou citovány řádně.  

Pokud jde o obsahovou stránku hodnocené diplomové práce, autorka prokázala 

schopnost nastudovat prameny a odbornou literaturu, vybrat z nich to podstatné a provést 

samostatně deskripci, analýzu a komparaci obou zvolených právních úprav. Diplomová práce 

má logickou stavbu, věcná a právní problematika je v zásadě dobře vyvážená. V rámci textu 

diplomové práce autorka zaujímá svá kritická stanoviska. Velmi se mi líbila komparace obou 

dvou právních řádů. Oceňuji práci s rakouskou odbornou literaturou a judikaturou. Autorka 

správně zvolila např. práci s velkým komentářem Fenyves, Kerschner, Vonnkilch. Prof. 

Kerschner je sice původem civilista, ale od osmdesátých let minulého století se zabývá 

soustavně i právem životního prostředí. 

Závěry na str. 89-93 nejprve shrnují podstatné momenty jednotlivých předchozích 

kapitol diplomové práce, aby se pak v druhé půlce autorka kriticky vyjádřila k některým 

nedostatkům platné české právní úpravy. Na základě nich navrhuje změny de lege ferenda. 

S většinou závěrů se naprosto ztotožňuji. 

Konstatuji, že cíle a záměry hodnocené diplomové práce, tak, jak si je autorka v úvodu 

vymezila, byly podle mne naplněny.  

 

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Diplomová práce Zuzany Kolískové splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních 

prací na PFUK jak po formální, tak po obsahové stránce, proto ji doporučuji k ústní obhajobě, 

s navrženým hodnocením výborně, v závislosti na úrovni ústní obhajoby. 

 

V rámci obhajoby by se mohla autorka věnovat následujícím problémům: 

 

1) Zajímal by mě autorčin názor na opuštění práva stavby. Jedná se i o případ v rakouské 

právní úpravě? 

2) Uveďte praktický příklad, kdy může být právo stavby využito pro ochranu životního 

prostředí. 

 

V Praze dne 19.9. 2019    Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.  

        oponent diplomové práce  


