
Posudek oponentky diplomové práce 

Diplomantka: Kateřina Hamáčková 

Téma a rozsah práce: Tématem práce jsou Užívací práva k půdě. Práce je přehledně 

zpracována na 65 stranách v 7 kapitolách doplněných o úvod, závěr, abstrakt a další povinné 

náležitosti. 

Datum odevzdání práce: březen 2016 

Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce Užívací práva k půdě je nepochybně tématem 

vysoce aktuální zejména s ohledem na praktický význam těchto práv a střetávání se 

soukromého a veřejného práva. Tyto otázky pak nabyly aktuálnosti v souvislosti s účinností 

nového občanského zákoníku. 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 soukromoprávních tak veřejnoprávních právních institutů. 

Zpracování tématu poskytuje dostatek pramenů včetně soudní judikatury. Z výše uvedených 

důvodů považuji téma práce za standardně náročné. 

Hodnocení práce: Diplomová práce má celkem 65 stran a 9 kapitol doplněných 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, 

formátování je kvalitní a bezchybné, atd. Rozsah práce odpovídá požadavkům na 

diplomovou práci. Autorka by v rámci diplomové práce měla pracovat se širším okruhem 

odborné literatury, což se projevilo v nedostatečných citacích, respektive v úzkém okruhu 

citované literatury. Po formální stránce proto hodnotím práci jako odpovídající požadavkům.  

Diplomantka se ve své práci zabývá v samostatných kapitolách základními okruhy užívacích 

práv k půdě. Po úvodu a vymezení základních pojmů právní úpravy (půda, pozemek a 

parcela) se autorka věnuje užívacím právům k půdě, která dělí na hlavní a vedlejší. 

Samostatnou kapitolu, která je i těžištěm celé práce, pak věnuje nájmu a pachtu pozemku. 

Stručněji jsou pak zpracovány otázky výprosy a výpůjčky, služebností ad personam a práva 

hospodařit s pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů.  

Diplomová práce je s výjimkou kapitoly věnující se nájmu a pachtu velmi popisná. Možná i 

s ohledem na nedostatečnou práci s odbornou literaturou a judikaturou diplomantka 

neidentifikuje žádné problematické otázky a nepřináší k nim vlastní názory podpořené právní 

argumentací.  

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 velmi dobře až dobře. 



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

následujících otázek:  

1. Autorka v závěru kladně hodnotí oddělení úpravy nájmu a pachtu. Jaké praktické výhody 

má rozlišování těchto smluvních typů? 

2. Jaké jsou přesné podmínky pro pronájem obecního nemovitého majetku?  

V Praze dne 24. 4. 2016 

JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 


