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    1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za aktuální, a svým
způsobem nové, protože renovované v jiné, nové podobě.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Téma je poměrně náročné na teoretické znalosti i na vstupní
údaje,  ale  i  na  zpracování.  Zahrnuje  totiž  značně  široký  okruh  práv  a
povinností (autor chybně pracuje s překonaným výrazem „právní vztahy“, srov.
také  dále)  související  s  pozemkem  a  s  jeho  součástmi  (co  bylo  zaseto  a
zasázeno). 
     Při  své práci  diplomant používal  analytickou metodu, ale také metodu
dedukční.  Vzhledem k historickým pohledům autora,  lze  mluvit  i  o  metodě
srovnávací. 
    
3.  Formální  a  systematické  členění  práce:  Z  formálního  hlediska  je  práce
náležitě strukturována do úvodu, čtyř hlavních kapitol a závěru. Kapitoly se
vesměs dále i vícenásobně člení. Z obsahového hlediska – vzhledem k tématu
práce – je možné vznést k členění práce námitky (první kapitola je v pořádku,
ale kulhá poměr druhé kapitoly k dalším dvěma). Výtka není zásadní.

4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako poměrně zdařilou, a o přes
to, že autor vychází ze zastaralé sovětské doktríny absolutních a relativních
právních vztahů (cituje staré práce z období totality, včetně Knappa), a nevšiml
si, že naše právní teorie již přinejmenším dvacet let staví na jiné koncepci,
totiž na koncepci práv a povinností. Že se autor hluboce a zásadně mýlí, plete-
li zmíněnou sovětskou teorii s názvoslovím o.z., který mluví o absolutních a
relativních majetkových právech, to je už na pováženou! Text na str. 19 a 20
tak zaslouží zcela vypustit. Autor se ovšem dopouští i několika dalších chyb.
(Zcela nepochopitelné je užívání výrazu „záhumenka“, což je slovenský výraz
pro české slovo „záhumenek“.)
Autor se mýlí (str. 42), pokud jde o zákonné předkupní právo spoluvlastníků,
tato otázka právě u zemědělských závodů je přece řešena docela jinak. Dnes
se  navíc  uvažuje  o  obnovení  obecného  zákonného  předkupního  práva
spoluvlastníků.
Autor zcela pomíjí otáčku dědění a pozemkového práva, přitom i zde je možné
spatřovat mnoho zajímavých otázek. Chybou ale je, že se diplomant naprosto
a vůbec vyhnul otázce věcných práv k věci cizí, zejména pak služebnostem!
Značné výhrady mám k subkapitole  věnované nájmu. Zde autor chybuje v
mnoha ohledech, pokud ovšem např. seznam pojmových znaků cituje přesně
podle M. Hulmáka, je chybu třeba přičíst právě M. Hulmákovi. Jen je udivující,
že  z  dlouhé  řady  standardních  výkladů  si  diplomat  vybral  právě  značně



netradiční, eufemisticky řečeno, řešení dr. Hulmáka.
Jistou potíž představuje autorův slovník. Diplomant často nepoužívá právního
jazyka,  ale  obecné,  ba  hovorové  češtiny  („nabourává“,  „kulantní  řešení“,
„poděděna“).  Rovněž  nadměrné  užívání  výrazu  „samotný“  čtení  textu
znepříjemňuje; přitom autor zjevně nechce říct, že např. pojem je osamocený,
ale „pojem sám je … “. (Chyby jsou i v gramatice: právní řády nastoupili...“) 
Pozitivně  ale  hodnotím  skutečnost,  že  diplomant  přistupuje  k  tématu
samostatně, neopisuje a nepřepisuje, zabývá se problémem, byť s chybami,
způsobem neobvykle tvůrčím.
Jistým  negativem  práce  je  nedostatek  zahraničního  výhledu;  soudí-li
diplomant, že tento bod vyřešil již psaním o ABGB, nelze to mít za dostačující.

5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autor dobře prokázala schopnost
samostatné práce.
C/ Práce s literaturou: Na konci práce jsou zařazeny seznamy pramenů.
Je zřejmé, že autor pracoval s relativně bohatým rejstříkem informací,
které dokázal dobře využít. S jednotlivými tituly pracoval řádně. 
Poznámkový  aparát  je  sice  bohatý,  ale  není  veden  lege  artis:  autor
nejspíš  neví,  co  patří  do  poznámky  pod  čarou,  co  naopak  nikoli.
Nejzávažnější vadou je, že diplomant píše odkazy na právní ustanovení
(paragrafy) právě do poznámek, když patří do textu!
D/  Hloubka  provedené  analýzy:  Podle  mého  názoru  autor  analyzoval
dané téma v řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu dostatečně.
E/ Úprava práce: Bez připomínek.

6. Nechť si diplomant připraví odpověď na otázku role polních  služebností v
pozemkovém právu.

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že
předložená  diplomová  práce  splňuje  požadavky  kladené  jak  po  stránce
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.
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