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Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomant v práci  zpracovává téma, které by svým zaměřením na srovnání  české a německé 
úpravy týkající se vlastnictví bytů mohlo být velmi přínosné, neboť tento úhel pohledu v tuzemské 
odborné  literatuře  absentuje.  Bohužel  způsobem  zpracování  diplomant  k aktuálnosti  tématu 
nepřispěl. 

Náročnost práce (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).

Diplomant  vycházel  sice  z tuzemských  i  zahraničních  pramenů,  nevytěžil  z nich  ale  nic 
zásadního. Pokud by k vypracování diplomové práce diplomant přistoupil seriózně, zvolené téma 
bych považovala za náročné pro zpracování; práce však je takříkajíc šitá velmi horkou jehlou a je  
zpracována velmi povrchně. Je z ní patrné, že jejímu zpracování diplomant nevěnoval dostatek 
času.

Hodnocení práce
1) splnění cíle práce
Diplomant si vytkl za cíl srovnat platnou právní úpravu základních institutů zákona o vlastnictví 
bytů  v České republice  s úpravou  v Německu.  Diplomant  vybrané  instituty  izolovaně  popisuje 
z pohledu českého a německého práva, ale rozhodně neprovádí žádné srovnání právních úprav,  
neřku-li  hodnocení,  to  ponechává  na  čtenáři.  Pokud  jde  tedy  o  splnění  stanoveného  cíle, 
diplomant jen nenaplnil.

2) samostatnost při zpracování tématu

Nelze  pochybovat  o  tom,  že  práce  byla  vypracována  s ohledem  na  její  nízkou  úroveň 
diplomantem samostatně. 

3) logická stavba práce

Struktura  práce  postrádá  srozumitelnou  koncepci.  Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  diplomant  se 
izolovaně věnuje popisu české a německé úpravy, aniž poznatky, ke kterým dospěl, porovnává a 
uzavírá hodnocením. Daleko vhodnější  by bylo provádět  průběžné srovnání české a německé 
právní  úpravy,  u české pak i  s ohledem na účinnou a neúčinnou úpravu.  V závěru diplomant 
neshrnuje závěry, ke kterým v práci dospěl – závěr tak neplní funkci celkového shrnutí.

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)

Předloženou  práci  považuji  po  obsahové  stránce  velmi  podprůměrnou,  velmi  povrchně 
zpracovanou  a  obsahově  nevyváženou,  diplomantem  předkládané  závěry  nejsou  v mnoha 
případech podloženy dostatečnou přesvědčivou právní argumentací, předkládá-li diplomant své 
právní  závěry,  jde  v některých  případech  o  emocionální  zkratkovitá  tvrzení  bez  dostatečně 
vystavěné argumentace.  I  když si  místy  diplomant  klade zajímavé a podnětné otázky –  např.  
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otázka výměny oken, jejich řešení nevěnuje dostatečnou pozornost a to zejména v oblasti právní 
argumentace. Na jiném místě se však o vcelku zajímavou analýzu otázky balkonů jako součásti  
bytu snaží. 

Diplomant se v práci zabývá i úpravou v novém občanském zákoníku, spokojuje se však s jejím 
popisem, aniž ji v dostatečném rozsahu srovnává se stávající úpravou.

5) práce s literaturou

Diplomant čerpá z českých i zahraničních pramenů, jejichž četnost v seznamu literatury je v celku 
reprezentativní, není však jisto, zda s ní opravdu pracoval, když ve vlastní práci v poznámkách 
pod čarou odkazuje jen na pár titulů. U kolektivních děl neuvádí autora konkrétní citované pasáže.

6) jazyková a stylistická úroveň

Stylistická  úroveň  práce  je  velmi  nízká,  skoro  by  se  dalo  říci  místy  až  velmi  tezovitá,  resp. 
zkratkovitá a někdy i dryáčnická  (např.  obrat „zkráceno a podtrženo“ na str. 9, „vykuchání“ a 
„Žádný problém.“ na str. 18). Práce obsahuje velké množství pravopisných chyb. Rovněž je nutné  
vytknout,  že diplomant  používá zkratky  v  případě  právních  předpisů  i  v těch okamžicích,  kdy 
nehovoří o konkrétním zákonném ustanovení.
7) úprava práce (text, grafy, tabulky),
Úprava práce je standardní. Diplomová práce neobsahuje žádné grafy či tabulky

Otázky k zodpovězení při obhajobě

K zodpovězení  při  obhajobě,  bude-li  k ní  diplomant  připuštěn,  předestírám  diplomantovi 
k zamyšlení následující otázku:

V jakém směru by se mohlo české právo v oblasti vlastnictví bytů inspirovat německou úpravou?

Závěrečné hodnocení

Práci  nepovažuji  za způsobilou  k ústní  obhajobě,  mám za to,  že  by  měla  být  přepracována. 
Konečné rozhodnutí o připuštění diplomanta k ústní obhajobě nechávám na komisi.

 V Praze dne 19. června 2012

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

          oponent diplomové práce 
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