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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma nelze považovat za nové, nýbrž za aktuální. Aktuálnost tématu 
je dána především rekodifikací soukromého práva – právě oblast věcných práv obecně 
doznala v rámci rekodifikace mnoha změn. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorozantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  K problematice, kterou autorka zpracovává, lze čerpat z řady pramenů, ať už 
monografického, komentářového či časopiseckého charakteru. Autorka musí prokázat 
schopnost orientace v bohaté odborné literatuře, ale také v judikatuře. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do jedenácti kapitol (včetně úvodu a 
závěru). V úvodu práce autorka uvádí čtenáře do problematiky, upozorňujíc především 
na nový občanský zákoník. Z úvodního textu lze implicitně dovozovat, že cílem práce 
autorky je – stručně řečeno – porovnání současného stavu a úpravy v NOZ. 
Systematiku práce buduje autorka postupem od obecného (kap. 2 – Pojem věcného 
břemene) ke zvláštnímu (kap. 3 – Platná právní úprava, kap. 4 – Prvky právního 
vztahu, atd.). Jednotlivé kapitoly se dále dělí na menší celky. Těžiště práce se však 
nachází především v kap. 4 až 7). Stranou nezůstává ani problematika promlčení (kap. 
8), ochrany práv (kap. 9) a konečně evidence v katastru nemovitostí (kap. 10). Tyto 
dílčí problematiky vhodně doplňují těžiště práce. Podrobný popis kapitol by byl nad 
rámec posudku. V obecnosti je třeba konstatovat, že formální a systematické členění 
práce je zvoleno vhodně. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Autorka zpracovává problematiku vyčerpávajícím způsobem a velmi 
podrobně, v čemž především tkví kvalita předložené práce. 
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  Práci je však třeba vytknout také určité nedostatky. Již v úvodu postrádám 
jasně formulovaný cíl práce, který si autorka vytkla. Čtenář jej musí implicite dovozovat. 
V závěru práce postrádám přehledné shrnutí konkrétních autorčiných poznatků a 
především její návrhy de lege ferenda. Autorka pouze obecně konstatuje, že i přes 
změny v nové úpravě zůstanou zachovány základní principy úpravy. V závěru však 
měla především z vlastního pohledu zhodnotit, zda je to dobře či nikoliv, příp. vyslovit 
vlastní návrhy de lege ferenda. Ostatně, a to lze autorce rovněž vytknout, v celé práci 
svými názory autorka poněkud šetří a práce tak místy budí příliš popisný dojem. 
Konečně je třeba konstatovat, že autorka mohla připojit alespoň stručný exkurz do 
některé relevantní zahraniční právní úpravy. S tím souvisí i to, že autorka vůbec 
neprokázala schopnost práce se zahraniční literaturou – seznam literatury neobsahuje 
ani jednu zahraniční publikaci. 
  Uvedené nedostatky sice snižují kvalitu práce, nikoliv však natolik podstatným 
způsobem, aby nebylo možno ji doporučit k ústní obhajobě. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce bylo podat analýzu právní úpravy 

věcných břemen v OZ 1964 i v OZ 2012. Autorka 
tento cíl splnila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracovala s cca dvaceti 
publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru. To je ještě postačující 
pro požadavky kladené na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu práce zpracovala co 
do podrobnosti způsobem odpovídajícím 
požadavkům na práce tohoto druhu. Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Autorka zhodnotí přínos nového občanského zákoníku ve srovnání se současnou 
úpravou. 
 
 2) Podle jazykových možností provede exkurz k relevantní zahraniční právní úpravě 
(Německo, Francie, atd.), kterou v hlavních rysech porovná s úpravou v NOZ. 
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Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, i přes uvedené výtky, 
splňuje požadavky kladené na rigorózní 
práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a 
proto doporučuji její přijetí k ústní 
obhajobě. 

 
 
V Praze dne 01. 10. 2013 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


