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Diplomová práce Miroslavy Váňové na téma „Státní pozemkový úřad“ má celkem 112 stran, 

počet znaků vlastního textu práce je 228 124 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou. 
Práce se skládá celkem z šesti dále členěných kapitol a nečíslovaného úvodu a závěru, 

seznamu pramenů, seznamu použitých zkratek a česky a anglicky psaného abstraktu s 

uvedením klíčových slov v českém a anglickém jazyce. Práce tak splňuje veškeré požadované 

formální náležitosti. Byla odevzdána 28. května 2021. 

 

Aktuálnost tématu. Zvolené téma práce považuji za aktuální a vhodné ke zpracování na 

úrovni diplomové práce. Důvodem jeho aktuálnosti je nejen poměrně krátké období existence 

Státního pozemkového úřad založeného zákonem č. 503/2012 Sb., který i v tomto krátkém 

časovém úseku doznal podstatných změn (srov. zákon č. 185/2016 Sb.), ale též význam a 

rozsáhlost jeho kompetencí včetně klíčových kompetencí v aktuální problematice církevních 

restitucí. Jedná se o téma práce, které je na úrovni závěrečných prací zpracováno ojediněle a 

ani odborná literatura mu nevěnuje příliš pozornosti, resp. pozornost je věnována spíše 

jednotlivým oblastem působností Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Materie 

právní úpravy SPÚ přitom nabízí velké množství aktuálních otázek k řešení.  

 

Náročnost tématu je dána jak šíří tématu, tak množstvím otázek k řešení z hlediska teorie i 

aplikační praxe. Téma práce je soustředěno do většího množství právních předpisů, vedle 

veřejnoprávní regulace má podstatný přesah do regulace soukromoprávní zejména s ohledem 

na působnosti SPÚ v oblasti restitucí. Z těchto důvodů hodnotím téma práce jako poměrně 

náročné. Způsob zpracování tématu odpovídá jeho náročnosti.  

 

Formální a systematické členění práce. Práce je uspořádána do šesti dále členěných kapitol 

a nečíslovaného úvodu a závěru. Používá tři úrovně členění. Jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují a umožňují komplexní zpracování tématu. Práce se nejprve věnuje vymezení 

SPÚ a jeho organizačnímu členění, po té následuje porovnání Pozemkového fondu ČR a SPÚ 

jakožto jeho právního nástupce. Následují tři kapitoly, které analyzují jednotlivé působnosti 

SPÚ, a šestá kapitola, která je určitým vyústěním práce a věnuje se úvahám ohledně postavení 

SPÚ de lege ferenda. Vedle závěru jsou jednotlivé kapitoly opatřeny shrnutími, která plní 

funkci dílčích závěrů. Uspořádání práce je logické, přehledné a vhodně zvolené pro 

zpracování materie.  

 

Hodnocení práce - vyjádření k práci. Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou. 

Diplomantka prokazuje výbornou znalost zpracovávané materie a schopnost tvůrčího 

zpracování tématu. Posuzovaná práce obsahuje podrobnou analýzu tématu a jeho následnou 

syntézu provedenou zejména v šesté kapitole a pochopitelně také v závěru práce. I přes místy 

popisné pasáže práce obsahuje řadu vlastních autorčiných úvah, hodnocení a návrhů de lege 

ferenda. K analýze velmi vhodně využívá zejména soudní judikaturu. Úroveň provedené 

analýzy je potřeba ocenit také s ohledem na skutečnost, že oblasti působnosti SPÚ, které jsou 

v centru pozornosti práce, jsou velmi odlišné a diplomantka tak musela prokázat znalosti 

v zcela odlišných oblastech (např. pozemkové úpravy a problematika restitucí).  

K přehlednosti diplomové práce přispívají shrnutí za jednotlivými kapitolami, které často 

obsahují také myšlenkové dílčí závěry. Diplomantka si v úvodu práce jako cíl práce vytkla 

obecně představit a zhodnotit Státní pozemkový úřad jako instituci veřejné správy a 

přehledově zpracovat hlavní oblasti jeho působnosti. Dílčím cílem je zhodnocení organizační 



struktury Státního pozemkového úřadu ve vztahu k výše popsaným oblastem působnosti a 

porovnání zákonné úpravy Pozemkového fondu České republiky a soustavy pozemkových 

úřadů se současnou zákonnou úpravou Státního pozemkového úřadu. Mohu konstatovat, že 

cíle práce byly bezesporu naplněny. 

 K práci s literaturou nemám žádné připomínky. Po stránce grafické je práce zpracována na 

standardní úrovni a nemám k ní žádné připomínky. Z hlediska jazykové stránky je práce 

psána stylisticky na velmi dobré úrovni. 

 

5. Kritéria hodnocení práce  

 

Splnění cíle práce   Cíl práce byl bezesporu splněn.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla, pokud je mi jako vedoucí 

práce známo, vypracována samostatně. 

Prameny jsou řádně citovány.  Protokol 

kontroly (turnitin) uvádí celkovou míru 

podobnosti 22 %, shoda s jednotlivými 

zdroji je nejvýše méně než 5% v jednom 

případě, v jednom případě méně než 2 % 

a v ostatních případech vždy méně než 1. 

%. 

Logická stavba práce  Výborně 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací  

Výborně 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  Výborně 

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  Výborně 

Jazyková a stylistická úroveň  Výborně 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě: Celkově hodnotím diplomovou práci 

Miroslavy Váňové jako velmi zdařilou a jako takovou ji doporučuji k ústní obhajobě s 

navrženým stupněm hodnocení výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Věnujte se problematice tvorby státních pozemkových rezerv a jejich významu pro 

řešení pozemkových úprav, případně i restitucí. Zejména uveďte, jaké jsou stávající 

nástroje SPÚ k výkonu této působnosti. Zhodnoťte možnosti SPÚ v této oblasti a 

věnujte se jí de lege ferenda. 

2. V práci uvádíte možnost posilování pozice SPÚ v oblasti pozemkových úprav a správy 

státní zemědělské půdy. V rámci obhajoby tyto své úvahy konkretizujte.   

 

 

V Praze dne 16. 6. 2021      JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


