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Hodnocení rigorózní práce  

 

„Institut veřejného užívání se zaměřením na jeho uplatňování  

v plzeňském centrálním obvodě  

ve střetu s právem shromažďovacím a právem petičním“ 

 

 

autorky Mgr. Jany Balounové 
 

 

 

 Posuzovaná rigorózní práce o rozsahu cca 115 číslovaných stran textu se věnuje 

právnímu institutu veřejného užívání všeobecně přístupných materiálních statků, a to 

pojmovým otázkám tohoto institutu a právním vztahům vznikajícím v souvislosti s veřejným 

užíváním. Toto téma přináší s sebou řadu otázek, často sporných v literatuře i judikatuře, a to i 

v souvislosti s novou úpravou soukromého práva. Autorka si kladla za cíl uvést nejtypičtější 

případy veřejného užívání v konkrétních městských podmínkách (centrálního městského 

obvodu Plzeň 3) a ukázat při tom na problém možného střetu veřejného užívání, zejména 

pozemních komunikací, s uplatňováním základních práv shromažďovacího a petičního. Ne 

vždy v práci na sebe text logicky navazuje, zejména v rozboru problematiky 

shromažďovacího a petičního práva v třetí kapitole od str. 48 se ztrácí nosné téma práce – 

veřejné užívání, ale celkově práce svůj cíl naplnila. Zejména se jeví zajímavou otázka střetu 

veřejného užívání s uvedenými politickými právy v kapitole páté od str. 101.  

 

Autorka prokázala jednak znalost pozitivní úpravy, jednak schopnost ji analyzovat, 

poukazovat na sporná či slabá místa platné úpravy. To vše za pomoci dostupné literatury a 

judikatury. Škoda, že se autorka nepokusila o srovnání české a vybrané zahraniční úpravy 

veřejného užívání, neboť by to prokázalo schopnost pracovat i s prameny zahraničními. 

Ocenit lze naopak schopnost analyzovat konkrétní zjištěné informace o činnosti orgánů 

územního samosprávního celku. 

 

 Rozebírá-li autorka ve čtvrté kapitole zákony, ze kterých plyne možnost veřejného 

užívání v podmínkách konkrétní městské části, měla se pokusit o to, aby výklad jednotlivých 

úprav zachovával shodnou strukturu, tedy zřejmě využít ten způsob výkladu, který byl použit 

ve vztahu k zákonu o pozemních komunikacích. 

 

 Práce je aktuální, v celku logicky uspořádaná.  

 

 Podle provedeného Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce z 6. 4. 2016 

byla u předložené rigorózní práce nalezena míra podobnosti 59 % s diplomovou prací téže 

autorky, kterou obhájila jako diplomovou práci na Fakultě právnické Západočeské univerzity 

v Plzni v roce 2015, míra podobnosti s jinými zdroji je do 5 %. Rigorózní práce byla oproti 

textu dřívější diplomové práce doplněna a upravena, shoda s předchozí diplomovou prací 

neodporuje Rigoróznímu řádu Právnické fakulty UK.  

 

Celkově hodnotím předloženou rigorózní práci tak, že splňuje podmínky na tento druh 

prací kladené. 
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 Doporučuji autorce, aby se věnovala otázce právnímu režimu využívání veřejných 

prostranství v rámci výkonu shromažďovacího práva.  

 

 

 V Praze dne 23. května 2016 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


