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Diplomová práce Kristýny Zíbrové na téma „Vývoj vlastnického práva k půdě v ČR“ 

byla odevzdána 20. května 2011. Práce má celkem 131 stran, z toho 115 stran vlastního 
textu a skládá se ze sedmi kapitol, úvodu, závěru, seznamu pramenů a česky a anglicky 
psaného abstraktu s uvedením klíčových slov. Splňuje tak veškeré formální požadavky 
kladené na diplomovou práci.  

 
Aktuálnost tématu. Byť se jedná o téma práce, které se soustřeďuje na moderní 

historii pozemkového vlastnictví, jeho význam pro současnost a aktuální přesahy jsou 
značné. Rozsáhlé změny v pozemkovém vlastnictví, ke kterým došlo v nedávné době, 
stále vyvolávají řadu praktických a teoretických otázek a řada jevů souvisejících 
se změnami v pozemkovém vlastnictví je stále nedořešena (např. stále aktuální otázka 
restitucí církevního majetku). 

 
Náročnost tématu je dána zejména složitostí změn, ke kterým prošlo pozemkové 

vlastnictví resp. právní vztahy k půdě v moderní historii. Práce vyžaduje orientaci 
v širokém množství právních předpisů jak z oblasti veřejného tak soukromého práva 
včetně jejich proměn v delším časovém období a současně znalost historických a 
politologických souvislostí. Z těchto důvodů považuji téma práce za velmi náročné. 

 
Hodnocení práce. Posuzovaná práce se vyznačuje nejen nadprůměrným rozsahem, ale 

též nadprůměrnou úrovní zpracování, zejména pak pečlivostí při práci s literaturou, 
historickými právními prameny a soudní judikaturou. Byť se autorka soustředí především 
na právní otázky, věnuje se též hlediskům historickým a politologickým, v některých 
kapitolách možná až příliš (zejména v kapitole 3 a 5). Struktura práce je logická a sleduje 
jednotlivá období vývoje na území ČR od vzniku první republiky z hlediska změn 
v pozemkovém vlastnictví. Autorka se po úvodu a kapitole věnované specifikům 
pozemkového vlastnictví věnuje postupně jednotlivým etapám pozemkového vlastnictví 
(od první republiky, přes období druhé republiky resp. tzv. dobu nesvobody, pokračuje 
pak dobou poválečnou (1945 – 1948), dobou tzv. „socialismu“ k vývoji po roce 1989). 
Z velmi složitých změn, ke kterým došlo v pozemkovém vlastnictví po roce 1989, se 
autorka soustředí především na problematiku restitucí, zejména pak podle zákona o půdě 
s přihlédnutím k bohaté soudní judikatuře.  

Určité drobné výhrady k práci spočívají již ve zmíněném přílišném prostoru 
věnovaném historickým a politologickým hlediskům v kapitole 3 a 5, kde byl poněkud 
potlačen jinak v práci velmi dobře kladený důraz na právní aspekty pozemkového 
vlastnictví. Druhá drobná výhrada se týká poměrně malého prostoru věnovaného 
transformaci užívacích práv k půdě podle zákona o půdě. Z hlediska úplnosti zpracování 
tématu by byla na místě zmínka též o evidenci vlastnického práva v jednotlivých etapách 
vývoje pozemkového vlastnictví. Tyto drobné připomínky však nijak nesnižují celkové 
výborné hodnocení práce, která téma zpracovává komplexně a přehledně, je uspořádána 
logicky a celkově působí přes drobné výhrady velmi vyváženě. Byť pramenů k danému 
tématu existuje mnoho, takto komplexní zpracování tématu považuji za cenné a 
jednoznačně za přínosné pro současnou teorii i praxi. Grafické a jazykové zpracování se je 
na standardní úrovni, místy se vyskytují drobné překlepy.  

 
 



Návrh klasifikace a doporučení k obhajobě. Celkově hodnotím diplomovou práci 
Kristýny Zíbrové jako výbornou a jako takovou ji doporučuji k obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se autorka věnovala 
těmto otázkám: 
 
1. Charakterizujte problematiku restitucí církevního majetku s důrazem na aktuální 

stav a pravděpodobný vývoj. 
2. Charakterizujte stručně vývoj evidence pozemkového vlastnictví v období od roku 

1918 po současnost.  
3. Jaké změny z hlediska pozemkového vlastnictví přinese návrh nového občanského 

zákoníku (za předpokladu jeho schválení ve stávající podobě)? 
 
 
 

V Praze dne 13. června 2011    JUDr. Martina Franková, Ph.D 


