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1. Hodnocení práce 

Předkládaná práce věnující se vysoce aktuálnímu tématu právní úpravy pozemkových 

úprav, a to v průběhu jejich vývoje z hlediska času, tak zejména stávající a v době tvorby 

práce též budoucí právní úpravy (která nabyla účinnosti 1. 1. 2021). Samotná práce je kromě 

úvodu a závěru členěna do 5 kapitol, které se dále dělí na podkapitoly a oddíly. Zvolené téma 

hodnotím, vzhledem k rozsahu zpracované materie, které pokrývá, za poměrně náročné. 

Z těchto důvodů vnímám jako velmi pozitivní, jakým způsobem diplomant celou práci pojal. 

Diplomant prokázal schopnost práce s širokou škálou zdrojů, vhodně kombinovanými 

s šířeji zaměřenou odbornou literaturou, elektronickými zdroji a judikaturou a samozřejmě, 

právními předpisy (národní úrovně). Zahraniční prvky v práci absentují, nicméně uvedené 

je v kontextu práce zcela obhajitelné. Z pozice oponenta tak mohu pouze dát tuto připomínku 

jako podnět k případnému budoucímu rozšíření práce, kdy bych uvažoval nad mezinárodní 

komparací (minimálně se Slovenskem) uvedeného institut. Celá práce je logicky setříděná, 

doplněná bohatým poznámkovým aparátem. Zpracování předložené práce svědčí o 

diplomantově zodpovědnému přístupu k ní, stejně jako o hlubokém zájmu o danou 

problematiku. Po odborné stránce nemám k práci výtek. Díky uvedenému, se v práci 

uvedené kritické myšlenky a postřehy k stávající legislativě, stávají podněty obohacující 

odbornou debatu a vytvářejí přidanou hodnotu práce. Je na místě vyzdvihnout též skutečnost, 

že diplomant se rozhodl některé z uvedených myšlenek sepsat přímo do konkrétního návrhu 

změn příslušných ustanovení.    

 

Systematické členění práce je logické, po formální stránce práce zcela bezproblémově 

splňuje jazykové, stylistické a související náležitosti kladené na tento druh kvalifikační 

práce. 

 

Uvedenou práci hodnotím jako vysoce zdařilou a oceňuji ucelenost a hloubku zpracování 

tématu. Z práce je zřejmé, že diplomantovým záměrem nebylo pouze sepsání závěrečné 

práce splňující formální kritéria, ale též přijít s vlastním vkladem do této důležité (a mnohdy 

bohužel opomíjené) oblasti práva. Práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

stupněm výborně. 

 

2. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

V práci se věnujete procesní obraně vlastníků 

pozemků. Jsou přípustné pouze žaloby podle 

části páté o.s.ř. nebo též správní žaloby? A 

pokud ano, kdy? 

 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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