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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Právní úprava bytového spoluvlastnictví je tématem sice relativně často studovaným, ale 

z praktického hlediska velmi důležitým, kdy významným způsobem zasahuje do 

každodenního života velkého množství adresátů právních norem. Jeho kritické hodnocení je 

pak způsobilé dodat práci přidanou hodnotu, s pomocí které může přinést nové poznatky či 

postřehy. Téma je tak pro účely diplomové práce vhodné.  

 

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

metody 

Jde o téma středně náročné, které bylo sice již mnohokrát pojednáno, vyžaduje však nejen 

orientaci v relevantních právních předpisech a judikatuře, ale také porozumění jeho 

civilistickým základům (zejména ve vztahu ke konceptu vlastnictví) a praktickým dopadům 

aplikace předmětných norem. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Text je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je výsostně logická, jednotlivé pasáže na sebe 

systematicky navazují. Diplomant nejprve představuje samotný pojem vlastnictví a jednotlivé 



 

 

koncepce bytového spoluvlastnictví. Dále přibližuje (dvojkolejnou) právní úpravu bytového 

spoluvlastnictví se zdůrazněním jejích aplikačních nejasností a vymezuje klíčové pojmy 

jednotky a společných částí. V této souvislosti je také přiblíženo pojetí bytového vlastnictví 

v právu německém a rakouském. Diplomant se poté zabývá problematikou nakládání s částmi 

bytového domu a jeho správy včetně jednotlivých práv a povinností vlastníka jednotky (kdy je 

opět představena i německá právní úprava) či rozhodování společenství vlastníků jednotek. 

V závěrečné páté kapitole diplomant přináší vlastní kritické návrhy de lege ferenda týkající se 

právní povahy bytového spoluvlastnictví a správy společných částí. Přímo do textu práce je na 

vhodných místech zařazeno sedm obrázkových příloh. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práci lze po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně označit 

za nadstandardní. Rozsahem se jedná o práci dlouhou. Diplomant vypracoval kvalitní 

pojednání o zvoleném tématu, kdy kombinuje teoretický přístup založený na rešerši doktríny i 

judikatury s kritickými úvahami, které se nevyhýbají praktickým důsledkům a úskalím platné 

právní úpravy. Oceňuji také zařazení komparativního prvku a především autorových vlastních 

kritických hodnocení a na úrovni diplomové práce podrobně vyargumentovaných návrhů de 

lege ferenda. Práce tak skutečně dostává svému názvu, kdy nejde o pouhý popis platné právní 

úpravy, ale o její hodnocení a hledání možných zlepšení. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant při vypracování práce 

postupoval samostatně. V práci jsem 

nenašel žádné známky plagiátorství. 

Logická stavba práce 
Struktura práce je velmi logická a 

z formálního hlediska vhodná. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Práce se zdroji i citacemi je dobrá. 

Diplomant využil adekvátního množství 

pramenů zahrnujících právní předpisy 

(včetně zákonů z Německa a Rakouska), 

odbornou literaturu (včetně několika 

německojazyčných pramenů) a rozsáhlou 



 

 

judikaturu. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je prostoupena kvalitní analýzou 

zvoleného tématu, které je nadto dán plný 

prostor v závěrečné kapitole. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Grafická úprava práce je velmi dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi 

dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci 

nezatěžují žádné zásadní gramatické chyby. 

S právní terminologií diplomant pracuje 

správně. 

 

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě 

s předběžným hodnocením výborně.  

 

Rozveďte prosím (zejména praktické) výhody Vámi navrhovaného zrušení konceptu omezené 

svéprávnosti společenství vlastníků jednotek a jeho nahrazení deliktní odpovědností členů 

výboru, stejně jako Vašeho návrhu, podle něhož má být společenství vlastníků jednotek 

znemožněno vlastnictví majetku souvisejícího se správou domu (s. 92). 

 

V Praze dne 27. 8. 2020  

 

        ___________________________ 

              vedoucí práce 

 


