
 

Posudek vedoucího diplomové práce: 

„Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti“ 

(Barbora Blažejová) 

 
 

Diplomová práce Barbory Blažejové na téma „Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti“ má 

celkem 70 stran (vlastní text práce má 176.527 znaků) a skládá se z devíti dále členěných kapitol a 

nečíslovaného úvodu a závěru, seznamu pramenů a česky i anglicky psaného abstraktu. Byla odevzdána 

29. září 2019. Splňuje tak veškeré formální náležitosti diplomové práce.  

 

Aktuálnost tématu. Téma práce hodnotím jako velmi aktuální a vhodně zvolené. Problematika zajištění 

přístupu k nemovitosti je stále aktuálním tématem s velkým významem pro praxi, o čemž svědčí i bohatá 

judikatura. Zároveň se jedná o téma nabízející celou řadu velmi různorodých teoretických i praktických 

otázek.  

 

Náročnost tématu. Téma práce hodnotím  jako poměrně náročné. Náročnost je dána zejména velmi 

pestrou právní úpravou obsaženou v řadě právních předpisů, a to jak ze soukromého, tak z veřejného 

práva. Oporu zpracování tématu sice v celé řadě aspektů poskytuje široký okruh pramenů i bohatá 

judikatura, nicméně toto nelze říci o všech prostředcích, které umožňují přístup k nemovitosti. 

Náročnost spatřuji také ve velmi odlišném charakteru jednotlivých právních nástrojů zajišťujících 

přístup k nemovitosti. 

 

Formální a systematické členění práce. Posuzovaná práce je uspořádána do devíti dále členěných 

kapitol a nečíslovaného úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly zachycují téma práce v zásadě komplexně. 

Zvolené uspořádání práce považuji za vhodné a logické, byť k němu mám drobné připomínky. 

Jednotlivé kapitoly s výjimkou první kapitoly, která je určitým úvodem do tématu, jsou věnované 

jednotlivým institutům zajišťujícím přístup k nemovitosti, přičemž nejprve je pozornost věnovaná 

institutům soukromého práva a následně institutům práva veřejného.  Z tohoto pohledu by se nabízelo 

rozčlenit práci do dvou základních částí a v jejich rámci se zaměřit na porovnání a celkové zhodnocení  

jednotlivých analyzovaných nástrojů. Z hlediska systematiky i komplexnosti práce poněkud postrádám 

samostatnou kapitolu věnovanou tzv. legálním věcným břemenům ve veřejnoprávní části. Tento institut 

je sice v práci zmíněn, ale pouze okrajově v souvislosti se zákonným vznikem služebnosti.  

 

Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce přináší poměrně zdařilý rozbor právních institutů 

zajišťujících přístup k nemovitosti. Jednotlivé instituty jsou  rozebrány velmi pečlivě, přičemž autorka 

hojně využívá odbornou literaturu včetně soudní judikatury. Téměř však postrádám však vlastní 

stanoviska a úvahy autorky a to i v případech, kdy správně uvádí odlišné názory odborné literatury na 

určitou otázku, jakoby se obávala zaujmout vlastní stanovisko či se k jednomu z názorů přiklonit. Práce 

velmi zdařile analyzuje jednotlivé instituty, za výborně zpracovanou považuji např. kapitolou 

věnovanou problematice účelových komunikací, postrádám však následnou syntézu, která by jednotlivé 

nástroje porovnala a zhodnotila a více vzájemně propojila nepojmenované, ale zjevné dvě části práce – 

veřejnoprávní a soukromoprávní. Drobnou připomínku  z hlediska obsahu mám k výkladu ustanovení 

§ 1032 odst. 2 občanského zákoníku, konkrétně k nemožnosti zřídit nezbytnou cestu přes pozemek, kde 

tomu brání veřejný zájem.  

Z hlediska jazykového a grafického je práce zpracovaná na standardní úrovni a téměř prosta překlepů.  

Taktéž práce s literaturou je na velmi dobré úrovní, oceňuji zejména autorčinu práci s judikaturou. Za 

nadbytečné považuji časté odkazy na konkrétní zákonná ustanovení.  

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Diplomovou práci Barbory Blažejové celkově hodnotím 

jako velmi dobrou, v některých aspektech až výbornou, a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

 

 



Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila k následujícím 

otázkám:  

 

1. Věnujte se problematice tzv. legálních věcných břemen, uveďte jejich příklady a vztah 

k právní úpravě služebností v občanském zákoníku.   

 

2. Věnuje se nemožnost povolit nezbytnou cestu přes pozemek, kde veřejný zájem brání takovou 

cestu zřídit.  

 

 

 

V Praze dne 26. září 2019     JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


