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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
 
Autor zvolil aktuální téma zejména s ohledem na změny, které přináší – i v systematickém 
ohledu OZ 2012, byť se nejedná o změny revolučního charakteru, jak tomu bylo v původní 
redakci Osnovy NOZ. Jde o téma, které právem zasluhuje zvýšenou pozornost odborné 
veřejnosti, jak o tom svědčí i nedávno proběhlá diskuse v odborných periodikách (Právní 
rozhledy, Bulletin advokacie a jiné). Autor v úvodu své práce vymezuje její cíle a klade si 
určité otázky, na které se snaží svou prací nalézt odpověď, i když nejde o hypotézy v pravém 
slova smyslu. Vlastní metody práce a přístupu nejsou v úvodu sice zřetelně naznačeny, ale 
z práce samotné je patrno, že autor zvolil analytický a komparativní přístup, který vhodně 
kombinuje s deskripcí a evaluací zákonného textu, aby nakonec dospěl k syntetizujícímu 
poznatku.  
 
2. Logická struktura a členění diplomové práce:  
 
Text (62 stran včetně úvodu a závěru) je celkově velmi přehledně a jasně členěn, jeho 
struktura je logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění 
odpovídá klasickým doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění 
pro odborný text, tj. úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a odborné 
diskuse nad problémem, stručný rozbor judikatury a další teoretická východiska, nakonec 
závěr a úvahy de lege ferenda. Práce je rozdělena do 6 kapitol, kdy první tři z nich usilují o 
stručnou základní charakteristiku superficiální zásady z obecného a historickoprávního 
pohledu a plní spíše roli metodologicko-propedeutickou (zejm. rozbor kritérií a definičního 
vymezení nemovitých věcí a výjimek ze superficiální zásady). Pátá kapitola je pak věnována 
superficiální zásadě v platné úpravě (ocenitelné je zařazení kapitoly 5.3 o režimu přechodných 
ustanovení). Šestá kapitola se celistvě věnuje právu stavby po rekodifikaci a analyzuje 
především platnou českou právní úpravu stavebního práva (s exkurzem do vybraných 
zvláštních oblastí – stavebního a katastrálního práva), v nichž autor identifikuje některé 
specifické problémy a vhodně je tematizuje.  
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
 
Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autor 
správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu s citační normou. Poznámkový 
aparát je adekvátní. Výběr literatury a pramenná základna je reprezentativní a zahrnuje 
relevantní tituly naší i zahraniční nauky.   



 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá. V práci jsem neshledal žádných 
podstatných gramatických chyb ani stylistických nedostatků.  
 
5. Formulace vlastních závěrů (náměty k obhajobě) 
 
Práce předkládá řadu podnětných názorů a závěrů. Ocenitelné je to kupř. při vymezení 
pozemních komunikací jakožto staveb, kdy autor správně konstatuje, že za účinnosti OZ 
1964 neexistovala ustálená judikatura, která by se k otázkám účelových komunikací 
vyslovovala nerozporně, přičemž NS považoval účelovou komunikaci za součást pozemku. 
V teoretické rovině lze souhlasit (jakkoli se objevují názory různé) s autorovým tvrzením na 
str. 29, že účelové komunikace je možno považovat za stavby v případech, kdy tyto 
komunikace jsou svým hospodářským účelem dostatečně oddělitelné od okolního pozemku, 
případně jsou vybudovány tak robustně, že toto stavebně-technické provedení je od okolního 
pozemku dostatečně odděluje. Lze se ztotožnit rovněž s jeho výkladem ustanovení § 508 a 
509 o inženýrských sítích a strojích.  
Při ústní obhajobě by mohl autor zodpovědět následující dotazy: 
- Může být předmětem práva stavby inženýrská síť nebo dům s několika bytovými 

jednotkami? Pokud ano, jak bude řešena otázka vlastnictví bytových jednotek po zániku 
práva stavby? 

- blíže rozvinout zásadu kogentnosti úpravy absolutních majetkových práv s ohledem na § 
978 NOZ a zejména její dopad na právo stavby.   

 
6. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce 
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky kvalifikační práce tohoto stupně, 
a to jak rozsahem, tak kvalitativní analýzou. Prokazuje velmi dobré znalosti vybrané 
hmotněprávní problematiky, jakož i souvisejících veřejnoprávních otázek (např. některé 
otázky stavebních předpisů) a celkovou širší orientaci v citovaných oblastech právního řádu a 
neshledal jsem v ní zásadní nedostatky.  

 
 
Závěr:  

Předložená práce prokázala autorovu samostatnost při zpracovávání nelehkého tématu 
s komparativním prvkem, jeho schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a relevantní 
judikatuře. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením výborně.  

 
 
Diplomovou práci hodnotím stupněm: výborně. 
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