
Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomant: Filip Papež 

Téma a rozsah práce: Tématem práce je Omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodu ochrany 

životního prostředí. Práce je přehledně zpracována na 64 stranách ve 4 kapitolách doplněných o 

abstrakt a další povinné náležitosti. 

Datum odevzdání práce: květen 2015 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce Omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodu 

ochrany životního prostředí je nepochybně tématem vysoce aktuální zejména s ohledem na význam 

vlastnického práva a střetávání se soukromého a veřejného práva. O aktuálnosti této problematiky 

svědčí celá řada teorií a praxí nevyjasněných otázek (např. náhrady za veřejnoprávní omezování 

vlastnického práva). Jedná se proto o téma nadčasové a aktuální. 

Náročnost tématu: Náročnost tématu je dána zejména složitostí a rozsáhlostí právní úpravy, kdy s 

tématem souvisí celá řada právních předpisů jak soukromoprávních (problematika vlastnictví, věcná 

břemena, sousedská práva apod.) tak veřejnoprávních řešících především velmi širokou problematiku 

omezování vlastnického práva z důvodů ochrany různých veřejných zájmů. Zpracování tématu sice 

poskytuje oporu dostatek pramenů včetně soudní judikatury, nicméně přesto zde zůstává celá řada 

otevřených právních otázek (náhrady za omezování vlastnického práva, institut tzv. „veřejnoprávních“ 

neboli „zákonných“ věcných břemen). Z výše uvedených důvodů považuji téma práce za velmi 

náročné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 64 stran a 4 kapitoly doplněné o abstrakt a další 

povinné náležitosti. Členění práce je přehledné a logické. Úprava práce i jazyková a stylistická úroveň 

je takřka bezchybná - práce neobsahuje téměř žádné překlepy, kvalitní a bezchybné formátování, atd. 

Práce obsahuje dostatečné množství poznámek pod čarou, což prokazuje schopnost diplomanta 

pracovat s odbornou literaturou. Rozsah práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Po 

formální stránce proto hodnotím práci pozitivně.  

Diplomant ve své práci rozebírá omezení vlastnického práva. První kapitola po úvodu se zabývá 

omezení vlastnického právo obecně (jeho ústavněprávní základy, důvody omezení a typologií 

omezení). Další kapitola je věnována pramenům právní úpravy (územní plánování a územní řízení, 

zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa, ochrana přírody a krajiny, omezení 

spojená s vodami a vyvlastnění).   

Přestože je diplomové práci možné vytknout opominutí jistých drobností a značnou popisnost, 

považuji ji celkově za odpovídající požadavkům na diplomovou práci, a to nejen svým rozsahem, ale i 

po obsahové stránce. Diplomant při zpracování tématu prokázal schopnost celkové orientace 

v problematice a zpracování komplexních informací do srozumitelného a strukturovaného celku.  

 

 

 

 



Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: S ohledem na výše uvedené konstatuji, že práce splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK a doporučuji ji k ústní obhajobě 

s navrženým klasifikačním stupněm dobře. 

Otázky k obhajobě: V rámci ústní obhajoby bych autora ráda požádala o zodpovězení následujících 

otázek:  

1. Diplomant v závěru práce zmiňuje rozlišení mezi tzv. vnitřním a vnějším omezením vlastnického 

práva. Charakterizujte tato omezení, rozdíl mezi nimi a zvažte možnou úpravu de lege ferenda.  

V Praze dne 16. 6. 2015 

 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


