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1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomantka zvolila téma stále značně aktuální.
A to jak v právním stavu před 1.1.2014, tak po něm. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma klade značné nároky na teoretické znalosti, ale i
na  znalost  právních  předpisů  a  judikatury.  Je  patrno,  že  autorka  učinila  i
některá empirická zjištění i zkoumala jejich vzájemné souvislosti.
    Téma je náročné i na zpracování vstupních dat a rozhodných aspektů, nejen
ze zřetele posouzení jejich závažnosti,  ale i  v pohledu následného vyvození
odpovídajících soudů. 
  Pokud jde o metody, s nimiž diplomantka pracovala, jmenujme analytickou
provázanou se syntetickou, ale i metodu srovnávací. Nelze zapomenout ani na
zkoumání tak říkajíc historizující.
     
3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozdělena do 
pěti větších částí, dále členěných; předřazen je úvod, následuje závěr. Dále 
jsou zařazeny obligatorní části diplomové práce.
     V první části  se diplomantka vypořádává s pojmem „vypořádání“, počínaje 
druhou kapitolou zkoumá vypořádání v různých konkrétních souvislostech.  V 
každé z těchto částí reflektuje rovněž vypořádání v právní úpravě dané OZ 
2012. Takto diplomantka může předložit komplexní pohled na danou tématiku.

4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou. Diplomantka
pronikla  do  tématu,  nejen  že  ho  rozebrala,  ale  zjevně  dobře  pochopila,  a
výsledky svého uvažování předkládá v náležité podobě. Práce je čtivá.
    Zásadní chyby práce neobsahuje. Je tady pár nepřesností, které by bylo lze
vytknout, ale ty nemají větší význam. 

5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/  Samostatnost  při  zpracování  tématu:  Autorka  nepochybně  prokázala
schopnost samostatné práce, a to jak při zpracování literatury, resp. judikatury,
tak i při vlastním sepsání práce. 
C/ Práce s literaturou: Seznam zdrojů je přiměřený, ba – lze říct – bohatý.



    Se zdroji autorka pracuje řádně. 
    Poznámkový aparát není nijak bohatý, průměrný; je veden zásadně lege 
artis.
D/ Hloubka provedené analýzy: Autorka analyzovala  dané téma v řádné 
hloubce a pro účely práce tohoto druhu více než dostatečně.
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné výhrady.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: nechť se diplomantka 
zamyslí nad řešením otázek vypořádání při stavbě na cizím pozemku.

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, že 
předložená diplomová práce všechny požadavky kladené jak po stránce 
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k 
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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