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POSUDEK KONZULTANTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 
Jméno rigorozanta: Mgr. Tereza Sychrová 
Téma práce: Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
Rozsah práce: 125 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

březen 2016 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma lze považovat především za aktuální. Nedávná rekodifikace 
soukromého práva zásadním způsobem modifikovala problematiku věcných práv 
obecně, počítaje v to také institut podílového spoluvlastnictví. Nové právní úpravě je 
třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť tato problematika má nejen rovinu 
teoreticko-právní, ale přináší samozřejmě mimořádně četné přesahy do každodenního 
života široké společnosti. 
  Hodnocení konzultanta: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorosantka 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 
 
  Autorka zkoumá problematiku, z níž lze čerpat z řady pramenů (totiž obecně, 
pokud jde o institucionální chápání spoluvlastnictví, ať už domácí či zahraniční 
provenience). Je třeba prokázat schopnost orientace nejen v literatuře, ale také 
v judikatuře. Náročnost orientace v judikatuře je zvýšena již tím, že jde veskrze o 
judikaturu k dřívější právní úpravě, takže je vždy nutno pečlivě analyzovat, zda je 
konkrétní judikát použitelný i z hlediska současné právní úpravy. 
  Hodnocení konzultanta: 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 osmi kapitol (včetně úvodu a závěru). 
V úvodu práce autorka zřetelně cíle práce: „(…) podrobná analýza institutu zrušení a 
vypořádání podílového spoluvlastnictví v právním řádu České republiky včetně 
zmapování a rozboru relevantní judikatury. Zároveň je cílem i poukázat na 
problematické a nejasné pasáţe současné právní úpravy podílového spoluvlastnictví a 
nastínit jednotlivé moţnosti jejich výkladu. Dalším ze záměrů této práce je subjektivní 
zhodnocení dané právní úpravy společně s uvedením případných návrhů de lege 
ferenda. Jedním z dílčích cílů je poté provedení komparace právní úpravy české a 
právní úpravy Spolkové republiky Německo.“ Těmto cílům je formální a systematické 
členění práce striktně podřízeno. V kap. č. 2 se autorka věnuje (v přiměřeném rozsahu) 
historickému vývoji podílového spoluvlastnictví. V kap. 3 provedla podrobnou 
charakteristiku podílového spoluvlastnictví, která je ze systematického hlediska nutná 
k tomu, aby mohla přistoupit k těžišti práce, které je obsaženo v kap. č. 4 (zrušení 
podílového spoluvl.) a č. 5 (vypořádání podílového spoluvl.). Komplexnost práce a 
hloubka zpracování tématu vyniká při pohledu na kap. 6, kde autorka neopomněla 
analyzovat ani procesní aspekty této problematiky a zejm. v kap. č. 7, kde problematiku 
komparuje s německou právní úpravou. V závěru (kap. 8) pak přehledně shrnuje své 
poznatky a vyslovuje některé závěry de lege ferenda. Všechny závěry mají oporu 
v textu práce a je z nich zřejmé, že se autorka zvoleným tématem zabývala skutečně 
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do hloubky. Kapitoly se dále dělí na menší celky, při čemž jejich členění je zvoleno 
vhodně, v souladu s celkovou koncepcí práce. Bylo by nad rámec posudku hodnotit 
každou kapitolu jednotlivě, v obecnosti však lze konstatovat, že zvolené systematické 
metody se vhodně doplňují a že autorka neponechala stranou žádnou významnou 
otázku. 
  Hodnocení konzultanta: 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 

 
  Práce je podrobným a při tom přehledným zpracováním zvoleného právního 
institutu. Kladně hodnotím, že autorka nerezignovala na použití historické metody 
práce (kap. 2), zároveň se jí však podařilo udržet historický exkurz v rozsahu, který 
čtenáře zbytečně nepřetěžuje. Hodnotu práce rovněž zvyšuje skutečnost, že autorka 
sleduje legislativní proces i po účinnosti OZ, takže např. na str. 24 reaguje na vysoce 
aktuální otázku tzv. „malé“ či „technické“ novely OZ. Autorka také na mnoha místech 
práce vyslovuje své vlastní názory (namátkou na str. 24, 26, 27, 35, 53, 54, 63, 74 
atd.). Dále je třeba vyzdvihnout mimořádně vysokou úroveň práce autorky s českým 
jazykem a formální kvalitu zpracování, ať už jde o důsledné dodržení citační normy či 
samotnou formální úpravu textu. Rovněž je třeba kladně hodnotit provedenou 
komparaci, k níž se autorce podařilo shromáždit dostatek relevantní literatury. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce je uveden výše. 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 více jak 
čtyřiceti publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru a rovněž s judikaturou. 
To je zcela 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 výborná.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
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 1) Autorka rozvede myšlenku uvedenou na str. 98 týkající se kritérií pro zrušení a 
vypořádání podílového spoluvlastnictví – jaká další kriteria, kromě těch, která jsou obsažena 
v zákoně, by mohl soud zohlednit? Jak se k této problematice staví německá právní úprava? 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, 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 21. 03. 2016 

 
_________________________ 

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
konzultant rigorózní práce 


