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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma lze považovat především za aktuální. V souvislosti s nedávnou 
rekodifikací soukromého práva patřila problematika nájmu bytu (včetně jeho ukončení) 
k otázkám, které byly široce a bouřlivě diskutovány širokou odbornou i laickou 
veřejností. Vzhledem k zásadním dopadům této problematiky do života mnoha osob je 
třeba této problematice věnovat náležitou pozornost. 
  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, ohledně které lze obecně konstatovat, že lze 
čerpat z řady pramenů. Je však třeba poukázat na skutečnost, že okruh domácí 
literatury, který by se věnoval současné úpravě v OZ 2012, je přeci jen omezený. To 
zvyšuje náročnost zpracování tématu. Dále je třeba prokázat schopnost orientace 
nejen v literatuře, ale také v judikatuře. Bez náležité práce s judikaturou si nelze řádné 
zpracování tohoto tématu představit. Tím se rovněž zvyšuje náročnost zpracování 
tématu. Autorka musí 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 čtrnácti kapitol (k nimž je nutno 
připočíst úvod a závěr). V úvodu práce autorka obsáhle seznamuje čtenáře s cíli své 
práce: „zjistit, zda právní předpisy dávají nájemci dostatečnou ochranu při skončení 
nájmu bytu a současně, zda vlastník bytu (pronajímatel) není omezován způsobem, 
který překračuje nezbytnou míru. (…) zda je v rámci úpravy skončení nájmu bytu 
dostatečný prostor pro autonomii vůle, (…) je-li úprava skončení nájmu bytu upravena 
srozumitelným způsobem i pro laickou veřejnost, (…) prozkoumat i skončení nájmu 
bytu z pohledu obce, která má pečovat v souladu s místními předpoklady a místními 
zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb 
svých občanů.“ Logická stavba práce je těmto cílům podřízena, čemuž odpovídá již 
zvolená systematika práce. V kap. 1 užívá autorka především metodu historickou: 
seznamuje čtenáře s vývojem problematiky v minulosti. V kap. 2 se věnuje úpravě 
nájmu bytu obecně. Těžiště práce ovšem počíná v kap. 3, která se věnuje převážně 
jednotlivým způsobům ukončení nájmu (kap. 3 uplynutí doby, kap. 4 obnova nájmu, 
kap. 5 výpověď, kap. 6 smrt, kap. 7 dohoda, kap. 8 odstupné, kap. 9 odstoupení od 
smlouvy, kap. 10 splynutí, kap. 11 následná nemožnost plnění, kap. 12 zánik nájmu 
rozhodnutím soudu). V kap. 13 se analyzuje specifika nájmu bytů služebních, 
zvláštního určení a družstevních a rovněž se zabývá problematikou společného nájmu 
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bytu manžely. V kap. 14 je zařazen komparativní exkurz k právní úpravě této 
problematiky v německém soukromém právu. Souhrnně lze konstatovat, že 
systematika byla zvolena vhodně, žádná zásadní otázka nezůstala stranou autorčiny 
pozornosti. V závěru pak přehledně shrnuje své poznatky, zejména upozorňuje na 
identifikované nedostatky zkoumané právní úpravy a vyslovuje některé závěry de lege 
ferenda. Všechny závěry mají oporu v textu práce, přičemž je zjevné, že se autorka 
zvoleným tématem zabývala skutečně podrobně. Jednotlivé kapitoly se dále dělí na 
menší celky, při čemž jejich členění je zvoleno vhodně, v souladu s celkovou koncepcí 
práce. 
  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 vyniká podrobností a pečlivostí, s jakou je téma zpracováno. Hodnotu 
práce rovněž zvyšuje zahraniční exkurz (k německé právní úpravě) a dále též důsledná 
práce s judikaturou. Na mnoha místech práce vyjadřuje autorka své názory (např. s. 
40, 42, 48, 52, 53, 57, 58, 69, 71 atd.). Tím se text stává pro čtenáře čtivějším, není 
omezen na strohý popis. Lze také poukázat na dobře zvládnutou formální úpravu 
práce. 
  Občas se lze v práci setkat s drobnými lapsy: např. poslední věta kap. 5.4.2 
na str. 71 nedává smysl. 

  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 8767 (!) stran, představující 300 dokumentů obsahujících shody. Míra 
shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů či citací zákonných textů či citací judikatury, které logicky musí být 
shodné. Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by diplomantka 
nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 
  Vzhledem k uvedenému práci celkově hodnotím jako zdařilou a 
doporučuji její přijetí k obhajobě. 

 
 
 

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, a to včetně 
zahraniční.  

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 35 
publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru a rovněž s judikaturou 
(celkem 51 judikátů). 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. 
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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: 
 
 1) Na str. 71 vede autorka úvahu o okruhu osob, na které dopadá § 228 odst. 1 písm. 
b). V té souvislosti se zaměří na skutečnost, zda je pojem „domácnost“ v OZ 2012 jednotně 
definován? A dále na to, jak je třeba jej vykládat (tj. jaké osoby lze do jeho pojmového 
rozsahu zahrnout)? 
 
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 24. 05. 2016 

 
_________________________ 

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