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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Jedná se o tradiční téma práce s řadou aktuálních otázek řešení. Téma je aktuální zejména 
v kontextu významu právního režimu hospodaření na zemědělské půdě a lesní půdě pro 
řešení problémů degradace půd, sucha a v neposlední řadě tzv. kůrovcové kalamity 
jakožto následku primárně způsobu hospodaření v lesích v kombinaci se změnami 
klimatu.   

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

metody 
Téma považuji za středně náročné. Jedná se o téma vyžadující nejen znalosti právních 
aspektů, ale také věcné znalosti problematiky. Zpracování tématu vyžaduje znalosti 
většího množství právních předpisů jak veřejnoprávních, tak soukromoprávních. Jedná se 
zejména o právní předpisy pozemkového práva, konkrétně zákony z oblasti práva 
životního prostředí, občanského zákoníku, katastru nemovitostí či regulace pozemkových 
úprav. Z použitých metod převažuje metoda deskriptivní a analytickou-syntetická, které 
hodnotím jako vhodně zvolené pro zpracování tématu, z hlediska náročnosti taktéž 
odpovídají výše uvedenému hodnocení. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do celkem 9 kapitol dále členěných kapitol (včetně úvodu a závěru), 
které postihují zvolené téma v zásadě komplexně, v některých ohledech jdou až nad 
rámec tématu (např. pasáž pojednávající o rekodifikaci stavebního práva). Tyto kapitoly 
na sebe navazuji logicky. Nicméně z hlediska stavby práce mám určité výhrady k vnitřní 
stavbě jednotlivých kapitol, např. v případě kapitoly 4 jednotlivé subkapitoly nejsou na 
sebe nepříliš logicky navázány, téma specifik vlastnictví a užívání zemědělských a 
lesních pozemků nepojímají uceleně ani příliš strukturovaně, některá témata, která by 
podle mého názoru měla být obsažena v této kapitole (např. práva a povinnosti vlastníků 
a uživatelů zemědělských a lesních pozemků) jsou zpracována roztříštěně napříč 
kapitolami 4, 5, 7 a 8. 

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

způsobem zpracován 
V úvodu vytyčený záměr autorky, kterým je: „primárně praktická analýza a aktuální 
zhodnocení stávající platné právní úpravy s ohledem na navrhované změny v této oblasti 
práva, upozornění na nedostatky právních předpisů.“ byl napříč celou prací sledován a 
podle mého názoru naplněn, byť úroveň provedené analýzy není napříč prací stabilní. 
Např. analýza specifik vlastnictví a užívání zemědělských a lesních pozemků není 
provedena uceleně a přehledně, napříč textem práce je tomuto tématu věnováno mnoho 
pozornosti a některé aspekty (např. omezení veřejným užíváním) jsou analyzovány 
uceleně, celkově však není tento aspekt tématu analyzován komplexně a přehledně, 
v tomto ohledu má provedená analýza své dílčí slabiny. Autorce se naopak podařilo 



v souladu s vytyčeným dílčím cílem práce velmi dobře přiblížit a zhodnotiti aktuální 
legislativní vývoj, zejména navrhované změny právní úpravy.  
 
Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Práce splnila v úvodu práce vytyčené cíle (praktická 
analýza a aktuální zhodnocení stávající platné právní 
úpravy s ohledem na navrhované změny v této oblasti 
práva, upozornění na nedostatky právních 
předpisů.), byť s dílčími výše uvedenými výhradami.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla, pokud je vedoucí práce známo, 
vypracována samostatně. Prameny jsou řádně 
citovány, přímé citace jsou přehledně označeny 
kurzívou i uvozovkami. Protokol kontroly (turnitin) 
uvádí celkovou míru podobnosti 24%, shoda 
s jednotlivými zdroji je vždy méně než 1%.  
Množství a výběr použitých pramenů je odpovídající.  

Logická stavba práce Celkově hodnotím stavbu práci jako logickou, byť 
s výše uvedenými dílčími výhradami, které se týkají 
uspořádání některých kapitol.  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Práce s prameny je na odpovídající úrovní, jak po 
stránce výběru a množství pramenů, tak z hlediska 
citace. Drobnou výhradu mám ke skutečnosti, že 
v ojedinělých případech nepovažuji v kontextu 
příslušné části  textu danou citací za příliš vhodnou 
resp. relevantní.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Práce není zpracována popisně, napříč práce 
zaznívají vlastní stanoviska a hodnocení autorky. 
Kladně hodnotím z hlediska provedené analýzy práci 
se soudní judikaturou a reflexi aktuálního 
legislativního vývoje včetně reflexe návrhů 
projednávaných v Parlamentu ČR a jejich hodnocení. 
Analýza tématu je však poněkud nevyrovnaná, 
v některých částech jde velmi do hloubky, jinde 
převažuje kompilační přístup ke zpracování. Celkově 
hodnotím úroveň provedené analýzy jako ještě 
odpovídající úrovni rigorózní práce 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám připomínky, práce je 
standardně a přehledně graficky zpracována.  

Jazyková a stylistická úroveň K jazykové stránce textu nemám připomínky, je na 
standardní úrovni.  

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V rámci obhajoby doporučuji, aby se rigorozantka věnovala následujícím tématům:  
1) Institut veřejného užívání ve vztahu k lesním a některým zemědělským 

pozemkům. V rámci této otázky doporučuji vyjasnit, zda se právo na průchod 
krajinou vztahuje také např. na jízdu na kole (viz s. 61 práce) a dále doporučuji 
věnovat otázce vymezení pozemků, na které se institut veřejného užívání vztahuje.  

2) Zhodnocení kritérií poskytování dotací poskytovaných subjektům hospodařícím 
na zemědělské půdě. V návaznosti na subkapitolu „Dotace poskytované subjektům 



hospodařícím na zemědělské půdě“, prosím, uveďte a zhodnoťte, jakým způsobem 
dotace, kterými se v práci zabýváte, zohledňují hospodaření šetrné k životnímu 
prostředí, zejména pak k půdě.  

 
 
V Praze dne 1. listopadu 2020 

_________________________ 
 


