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POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 
Jméno rigorosanta: Mgr. Sýkora Jakub 
Téma práce: Nájem bytu 
Rozsah práce: 126 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

březen 2016 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma lze považovat především za aktuální. Právní úprava nájmu bytu 
v rekodifikovaném občanském zákoníku byla již během legislativního procesu 
předmětem četných odborných diskuzí. Je proto žádoucí věnovat tomuto institutu i 
nadále soustředěnou pozornost. Význam tohoto institutu napříč společností 
nepochybně dokládá fakt, že některá ustanovení OZ týkající se nájmu bytu mají být 
novelizována již v rámci tzv. technické novely OZ. To jen podtrhuje aktuálnost této 
problematiky. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorosant osvojil 
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 rigorosant zvolil ke zpracování, lze čerpat z řady 
pramenů. Jedná se o prameny monografické, komentářové a samozřejmě 
časopisecké. Náročnost zpracování tématu je ovšem zvýšena tím, že tyto prameny se 
povětšinou vztahují k dosavadní právní úpravě, zatímco množství pramenů 
vztahujících se přímo k OZ 2012 je menší. Totéž se týká práce s judikaturou, bez níž si 
nelze důsledné zpracování tohoto tématu vůbec představit. 
  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 tří částí (úvod, text práce a závěr), 
samotný text práce je pak členěn do osmi kapitol. V úvodu autor formuluje účel práce, 
kterým je „pojednat o všech podstatných aspektech nájmu bytu.“ Tato formulovaný účel 
(cíl) práce ovšem nemusí být pro rigorózní práci dostatečný: autor by měl aspirovat na 
dosažení dalších cílů, které prokážou jeho schopnost k samostatné hlubší tvůrčí 
činnosti (nabízí se identifikovat problémy nové právní úpravy, porovnat je s vybranou 
zahraniční úpravou a na základě toho vyslovit hodnocení a návrhy de lege ferenda 
apod.). První kapitola (druhé části) se věnuje nájmu, resp. nájemním vztahům, obecně. 
Autor volí postup od obecného k jednotlivému, když v kap. 2 přistupuje k výkladu 
nájemní smlouvy, a v kap. 3 k analýze práv a povinností pronajímatele a nájemce. Tyto 
kapitoly představují těžiště práce, spolu s kap. č. 4 (nájemné a další platby). Autor se 
rovněž věnuje problematice společného nájmu bytu (kap. 5) a podnájmu (kap. 6), dál 
změně nájmu (kap. 7) a zániku nájmu (kap. 8), kterému věnuje rovněž značnou 
pozornost. V závěru shrnuje své poznatky a identifikuje jak pozitivní, tak negativní 
přínosy nové právní úpravy. Všechny autorovy závěry mají oporu v textu práce. Pro 



 2 

úplnost je třeba dodat, že kapitoly se dále dělí na drobnější celky, při čemž systematika 
tohoto dělení odpovídá celkové systematice práce (od obecného k jednotlivostem). 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce sice 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 

 
  Práce zvolené téma zpracovává podrobně, z textu je zřejmé, že autor 
důsledně pracoval jak s literaturou, tak i s judikaturou. Kladně lze hodnotit, že autor 
věnuje značnou pozornost klíčovým dílčím otázkám nájmu (zejm. práva a povinnosti 
obou stran nájemního právního poměru, zánik nájmu). 
  K práci je však třeba uvést některé výtky. Předně, autor zcela pominul dvě 
právně-hermeneutické metody práce, a to metodu historickou (mohl zařadit alespoň 
stručný historický exkurz k nájmu) a především zcela pominul metodu právní 
komparatistiky. Je nepsaným pravidlem již u diplomových prací (a tím spíše to musí 
platit pro práce rigorózní), že autor zvolí vhodnou zahraniční (německou, rakouskou, 
francouzskou) právní úpravu a analyzovaný právní institut porovná s úpravou 
zahraniční. to autor neučinil, resp. autor vůbec nepracoval s jakoukoliv zahraniční 
literaturou. Hned na str. 8 autor bohužel nerozlišuje mezi smlouvou o nájmu a 
závazkem, jehož předmětem je nájem. Uvádí-li totiž, že: „Obecná úprava tohoto 
smluvního typu je obsažena v ustanoveních § 2201-2234 zákona,“ nelze než uzavřít, 
že tak tomu není, neboť v uvedených ustanoveních je obsažena úprava závazku, který 
na základě smlouvy vznikne, nikoliv smluvního typu samotného (srov. ostatně nadpis 
nad § 2201). Autor nereflektuje terminologické změny, které OZ  2012 přinesl. Hovoří-li 
autor o nájemních vztazích, není to sice chybné, nicméně se nejedná o terminologii 
užitou v OZ, kde je závazek charakterizován jako právní poměr (nikoliv vztah). Rovněž 
tak na více místech (konkrétně na s. 6, 15, 20, 36, 51, 69, 70, 71, 73, 74, 117 a 129) 
užívá výrazu nicotnost, který současný OZ rovněž nezná (a neznal jej ani dřívější OZ). 
  Po formální stránce autorovi vyčítám zejména nedodržení citační normy, když 
v odkazech na literaturu v poznámkách pod čarou nejsou uvedena čísla stran, z nichž 
autor cituje. V práci chybí seznam použité judikatury. 
  Automatická kontrola shody provedená přes systém Theses.cz generuje 
dokument o 7874 (!) stranách. nakolik je v lidských silách takový dokument prostudovat 
v souvislosti s hodnocením práce, lze konstatovat, že v žádném ze srovnávaných 
dokumentů nepřesahuje míra shody 5% a zkoumané shody se týkají pouze např. 
názvů právních předpisů a jejich citací, které z povahy věci musí být shodné. Na 
základě výsledků automatizované kontroly tedy nelze učinit závěr o tom, že by autor 
práce nepostupoval lege artis. 
  Ač jde o práci, která vyniká hloubkou zpracování tématu, navíc autor na 
mnoha místech vyslovuje vlastní názory, výše uvedené nedostatky bohužel 
snižují hodnotu práce natolik, že ji nelze hodnotit více, než jako průměrnou, s 
některými věcnými i formálními nedostatky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autor tento cíl splnil. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to zejména 
pokud jde o literaturu. 

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

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje, s výhraou učiněnou výše ohledně 
stránkování a s výhradou práce s cizojazyčnou 
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literaturou. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracoval s více jak třiceti 
publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru a rovněž s judikaturou. 
To je ještě postačující pro požadavky kladené 
na práce tohoto druhu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracoval co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu. 
Lze tedy uzavřít, že autor zvolené téma 
zpracoval a vyčerpal 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. Formální výtky jsou uvedeny již výše. 
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) Autor přiblíží změny navrhované ohledně nájmu v rámci tzv. technické novely OZ, 
která je v současné době projednávána v PS PČR, zhodnotí jejich přínos a uvede, zda 
navrhované změny považuje za natolik urgentní, že vyžadují tuto formu novelizace. 
 
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 22. 03. 2016 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


