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P o s u d e k 

oponenta diplomové práce Bc. Soni Peňázové na téma  

„ Vývoj evidence nemovitostí v letech 1883 – 1993“ 

Rozsah cca 50  stran vlastního textu s číslovanými dodatky 63 stran a ilustrace 

 

 Téma vypsané katedrou má význam pro poznání a pochopení současné úpravy 

evidence nemovitostí v ČR. Autorka uvádí, že ke zvolené problematice má úzký pracovní 

vztah. V zaměstnání na katastrálním úřadě se často zabývá případy, k jejichž řešení potřebuje 

znalosti dřívějšího vývoje. Z tohoto úhlu pohledu na specializovaný úsek současné právní 

praxe vyplývá efektivnost, užitečnost i nezbytnost právněhistorických znalostí pro 

praktického právníka. 

 Zaměření obsahu práce na vývoj vybraných institutů evidence nemovitostí se týká 

českých zemí, mohlo být uvedeno v nadpise. Domnívám se, že autorka měla k dispozici 

potřebné právní předpisy i běžnou literaturu ve svém zaměstnání, mohla studovat judikáty a 

běžnou praxi na pracovišti. 

 Cílem posuzované práce má být „nastínit jednotlivá důležitá časová období vývoje…“ 

studovaných otázek. S ohledem na možnosti přístupu k podkladovému materiálu, které 

autorka má, se mi jeví tento záměr jen minimální. Se snahou o vědecký přístup k tématu má 

hlavní část práce tvořit popis zásad, ale u mnohých, které ve stručném přehledu vypočítává, 

zůstává jen u základního všeobecně známého vysvětlení (na jednu stránku textu se vešly dvě 

zásady) a na příklady z praxe už nezbylo místo ani čas. Možnou časovou tíseň při 

dokončování práce naznačují stylistické a písařské chyby ve výtisku práce, který jsem měl 

k dispozici. Přitom sama praktická činnost na katastrálním úřadě je založena na naprosto 

přesném, bezchybném vedení a provádění zápisů. (na str. 41 autorka píše o „listu vlastnictví“ 

a „vlastnickém listu“ ve zkratce LV. Co je správně?). 

 Naznačené nedostatky snižují kvalitu práce, nejsou však překážkou, aby mohla být 

předmětem obhajoby. 

 Doporučuji obhajobu. 

 Otázky : Tzv. „štítková akce“ z padesátých let minulého století 

                 Správní poplatky  související s evidencí nemovitostí 

Návrh hodnocení : dobře 

V Praze dne 20. 6. 2012     Doc.JUDr.Ladislav SOUKUP, CSc. 

         oponent 


