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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Veřejné právo zná mnoho způsobů omezení vlastnického práva, které znamenají 

veřejnoprávní zásah do ústavně zaručeného vlastnického práva. Rozdílnost forem 

veřejnoprávních omezení vede k otázkám, zda jsou zákonodárcem aplikační prací volená 

volená řešení logická a efektivní, zda nezasahují do práv jednotlivců. Souhrnné zpracování 

tohoto tématu lze považovat za velmi aktuální, zejména s častými změnami v zákonné 

úpravě regulující výstavbu a další činnosti v území. 

 

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

metody 

Zpracování tématu vyžadovalo analýzu značného mnoštví pramenů, nalezení jednotného 

způsobu rozboru různých způsobů omezení vlastnického práva, což disertantka zvládla. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je rozdělena do deseti částí, od kategorizace institutů správního práva práva 

omezujících vlastnické právo, přes základní pojmové vymezení vlastnického práva a forem 

správní činnosti ve vztahu k omezení vlastnického práva a jejich vybrané instituty. Práce je 

logicky členěná. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Práce v potřebném rozsahu naplnila kladené cíle, tzn. zejména vymezit a analyzovat 

jednotlivé instituty omezjící vlastnické právo a ochranu proti veřejnoprávním zásahům s tém 

spojeným. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Viz bod 4. – disertantka splnila cíle kladené na 

disertační práci, podstatnou část disertační práce 

publikovala v recenzovaných časopisech. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

O samostatnosti zpracování tématu nejsou pochyby. 

Provedená kontrola z hlediska plagiátorství vykazuje 

jen určitou shodu, a to přípustnou, s dříve obhájenou 

rigorózní prací disertantky. 

Logická stavba práce Viz bod 3. – bez připomínek. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce vychází především z existujících literárních 

pramenů a judikatury, podstatným je rozbor pozitivní 

právní úpravy. Omezené užití cizojazyčných zdrojů 

vychází objektivně z jiných pozitivních způsobů 

řešení odpovídajících institutů. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Odpovídá požadavkům kladeným na disertační práci. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Bez připomínek. 



  

Jazyková a stylistická úroveň Bez připomínek. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 3. 7. 2020 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

školitel 


