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Diplomová práce předkládaná k obhajobě se na celkových 112 stranách věnuje tématice Státního 

pozemkového úřadu. Toto téma není tradičně odbornou literaturou zpracováváno a autorka se 

snaží dosáhnout uceleného uchopení tématu. 

Autorka si v úvodu jako cíl své práce stanovila: „obecně představit a  zhodnotit Státní pozemkový úřad jako 

instituci veřejné správy a přehledově zpracovat hlavní oblasti jeho působnosti“.1 Mezi nimi se pak zaměřila 

na zemědělské a církevní restituce, úplatné a bezúplatné převody státního majetku dle zákona 

č.503/2012 Sb., správu státní půdní rezervy a pozemkové úpravy. Nutno konstatovat, že autorka 

cíl, který si vytýčila, naplnila a v daných oblastech prokázala výbornou znalost problematiky.  

Vlastní text práce je rozdělen systematicky, přehledně, do úvodu, závěru a šesti na sebe navazujících 

kapitol. Jazykově, stylisticky i grafickou úpravou je předkládaná diplomová práce kvalitní, 

zpracovaná pozorně. 

První dvě kapitoly se zabývají charakteristikou a působností Státního pozemkového úřadu, mimo 

jiné také její komparací s působností Pozemkového fondu ČR. Stěžejní jsou kapitoly třetí až šestá, 

které se zabývají jednotlivými věcnými problematikami, tedy restitucemi zemědělského 

a církevního majetku, správě majetku vykonávané SPÚ a pozemkovými úpravami. Kapitola šestá 

je pak z odborného pohledu velmi významná, neboť obsahuje úvahy de lege ferenda.  

Autorka v práci pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, v zásadě nepoužívá zahraniční zdroje, 

což je však vzhledem k tématu zcela pochopitelné. Kladně hodnotím práci s judikaturou, bez které 

by předkládaná práce byla výrazně popisnou. Autorka prokázala vynikající porozumění 

problematice fungování Státního pozemkového úřadu, ale i výbornou orientaci v jednotlivých 

věcných otázkách, kterým se v práci věnuje. Tyto otázky spolu souvisejí spíše okrajově, a provést 

jejich řádnou analýzu tak kladlo na autorku o to větší nároky. 
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Práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce, doporučuji ji k ústní obhajobě a hodnotím ji 

výborně. Pro účely obhajoby navrhuji zaměřit se na následující otázky:  

1. Co považujete za nejvýznamnější nástroje Státního pozemkového úřadu v ochraně přírody 

a krajiny?  

2. V úvahách de lege ferenda uvádíte,2 že Státní pozemkový úřad bude v budoucnu muset čelit 

mnohým novým výzvám, mezi nimi prohlubující se klimatické krizi. Jakým způsobem by měl podle 

Vás Státní pozemkový úřad takové výzvě čelit? Své návrhy prosím konkretizujte. 

 

V Praze dne: 15. června 2021                            JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. 
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