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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
      Téma, které si autorka zvolila, je v rámci kvalifikačních prací ojedinělé. Rovněž v rámci odborné 

literatury mu není věnován téměř žádný prostor. Lze proto pokus o jeho zpracování uvítat. Možnost ochrany 

životního prostředí prostřednictvím dobrovolných pozemkových spolků (zejména vybraných částí přírody 

a krajiny) má stále svůj „nevyčerpaný“ pontenciál. I s ohledem na tento fakt lze považovat zvolené téma za 

aktuální. 

 

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

 

     Zvolené téma považuji za středně (standardně) náročné. Autorka si zvolila relativně ohraničené téma 

s omezeným přesahem do jiných právních odvětví (věcná práva). Na druhé straně však pro jeho zpracování 

existuje v české odborné literatuře jen minimální množství pramenů. Případné obtíže mohou také vyvěrat 

ze snahy zařadit do práce kapitolu věnovanou právní úpravě pozemkových spolků ve Spojených státech 

amerických včetně jejího srovnání s úpravou českou.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

     Práce je zpracována na 78 stranách z toho 67 stran vlastního textu v 5 kapitolách doplněných o úvod, 

závěr, abstrakt a další povinné náležitosti. V první kapitole se diplomantka věnuje základnímu vymezení 

pozemkových spolků, jejich historii, postavení a fungování v českém právním řádu. Následující kapitola 

popisuje nástroje užívané pozemkovými spolky při naplňování jejich cílů, tedy zejména nástroje, které jsou 

upraveny v rámci soukromoprávních institutů věcných práv (právo vlastnické, nájem, pacht, výpůjčka, 

věcná břemena). V rámci čtvrté kapitoly se autorka zaměřuje na další činnosti pozemkových spolků, 

zejména na ekologickou výchovu. Konečně ve čtvrté a v navazující páte kapitole se diplomantka věnuje 

právní úpravě pozemkových spolků ve Spojených státech amerických, resp. jejímu srovnání s právní 

úpravou v České republice.  

 

4.     Vyjádření k práci 

 

     Diplomantka při zpracování tématu prokázala schopnost celkové orientace v problematice a zpracování 

komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku. Z textu práce je nepochybné, že 

autorka je velmi dobře obeznámena s danou problematikou a je schopna své poznatky popsat a 

interpretovat. Členění práce je přehledné, téměř bez překlepů či pravopisných chyb. Autorka rovněž 

prokazuje velmi dobrou schopnost práce s odbornou literaturou včetně cizojazyčných zdrojů. Vytknout lze 

zařazení grafu přímo do textu práce (ne do přílohy). Po formální stránce hodnotím práci jako výbornou. 

 

     K obsahové stránce práce mám několik výhrad. Mnohdy je téma zpracováno poněkud „povrchně“ a 

popisně (obecné rozbory institutů věcných práv, včetně popisu zjevných výhod a nevýhod jednotlivých 

nástrojů, zejména práva vlastnického, bez hlubší analýzy, obecný popis institutu land trust, zejména jeho 

historie). Na druhé straně hodnotím kladně snahu o komplexní přístup (byť trochu obecný). Ocenit si 

zaslouží zařazení shrnutí a zhodnocení na konci každé z kapitol. Práce s judikaturou je jen velmi omezená, 

což je dáno zaměřením tématu. V práci nechybí ani vlastní názory diplomantky. Je trochu škoda, že se 

srovnání s právní úpravou ve Spojených státech amerických, resp. návrhy na změnu české právní úpravy 



  

omezují pouze na návrhy změn v oblasti daňových úlev, které se v obdobných případech vždy nabízí. Po 

obsahové stránce proto hodnotím práci jako velmi dobrou. 

 

     Autorkou definovaným cílem práce bylo poskytnout základní analýzu právní úpravy týkající se 

pozemkových spolků v České republice a pozemkových spolků působících ve Spojených státech 

amerických včetně porovnání obou úprav a také pokus o navržení změny české právní úpravy směřující 

k lepšímu fungování a naplňování cílu těchto spolků. Tento cíl byl převážně splněn. 

 

5.      Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Splněn 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Výborně 

Logická stavba práce Výborně 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Výborně 

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

Velmi dobře 

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  Výborně až velmi dobře 

Jazyková a stylistická úroveň Výborně 

 

6.       Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

     V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autorka věnovala následujícím otázkám: 

 

1. Jak konkrétně (kromě zvýšení důvěryhodnosti a výjimkám z daňových povinností) by dle autorky 

přispěla „základní rámcová úprava činnosti pozemkových spolků“ k jejich lepší pozici v rámci české právní 

ochrany životního prostředí? Měla by zahrnovat pouze definici pojmu? (zmíněno na str. 20 a 21 a dále v 

závěru). 

 
2. Odůvodněte blíže problematičnost zavedení nového právního institutu po vzoru conservation easement 

do českého právního systému? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k ústní obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 

 

 

V Ostravě dne 16.04.2021 
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