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   Posuzovaná diplomová práce je věnována tématu, které je nepochybně aktuální. Je  nutné 
konstatovat, že se jedná o problematiku výsostně občanskoprávní povahy. Téma však bylo 
vypsáno na katedře obchodního práva.

   Cíl práce diplomantka v úvodu (str. 1) deklaruje jako „popsat  vývoj právní úpravy 
společenství vlastníků jednotek, analýza aktuální právní úpravy společenství vlastníků 
jednotek a její srovnání s úpravou společenství vlastníků dle nového občanského zákoníku“. 
Takto vymezený  cíl je důsledně sledován v celé práci. Práce je věcně zaměřena na otázky, 
které z tématu vyplývají a neobsahuje výklady s tématem nesouvisející. Kladem práce je 
skutečnost, že její závěr obsahem odpovídá názvu, což v diplomových  pracích nebývá vždy.  

   Svým rozsahem posuzovaná práce vyhovuje stanoveným požadavkům. Je napsána 
přehledně a má tématu odpovídající a logickou vnitřní strukturu. Na velmi dobré úrovni je 
z hlediska stylistického a užívání odborné terminologie.

   Při práci na zvoleném tématu využila diplomantka v odpovídající míře odbornou literatura, 
a to jak monografie, tak i články. V převážné většině případů literatura slouží diplomantce 
nejen jako zdroj poznatků a názorů na dílčí problémy, ale také jako podněty  k vlastním 
úvahám. Tento aktivní a samostatný přístup  k literatuře i k textu zákona a nařízení vlády 
považuji za klad práce jako celku. Obdobně to platí také pokud jde využití relevantní 
judikatury. Poznámkový  aparát (odkazy pod čarou, celkem 132) je funkční a je uváděn ve 
správné podobě. Zvlášť oceňuji, že diplomantka do odkazů nezahrnula odkazy na ustanovení 
právních předpisů.  

   Z věcného hlediska má posuzovaná práce rovněž  velmi dobrou úroveň. Práce není popisná. 
Diplomantka se zaměřuje na vybrané dílčí problémy spojené s interpretací a aplikací platné 
právní úpravy. Při zjištění různých názorů v odborné literatuře tyto nejen konstatuje, ale snaží 
se jimi zabývat a v převážné většině k nim zaujímá vlastní stanovisko včetně alespoň 
základního odůvodnění.     

   Celkově hodnotím posuzovanou diplomovou práci jako ze všech hledisek nadprůměrnou. 
Diplomantka prokazuje hlubší znalost platné právní úpravy v oblasti tématu práce, schopnost 
samostatně pracovat s právními předpisy, judikaturou i odbornou literaturou. Podařilo se jí 
s využitím literatury  a judikatury provést ve vymezeném rozsahu analýzu a hodnocení platné 
právní úpravy.V práci nejsou závažnější věcné nedostatky, výjimečně se vyskytují 
nepodstatné, spíše formulační nepřesnosti. Práce mimo pochybnost splňuje požadavky 
kladené na diplomové práce. Proto ji bez výhrad doporučuji k ústní obhajobě se 
zaměřením na : a) majetek společenství a majetek vlastníků jednotek, b) statutární orgán 
společenství podle současné úpravy a podle nového občanského zákoníku.
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