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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma práce zvolené diplomantem představuje zajímavý pohled na oblast pozemkového 

práva z pohledu práv k vysazeným kulturám. Jedná se současně o téma, které bude pro 

lidskou společnost vždy aktuální, jelikož v každém období je nutné řešit právní vztahy 

k pozemkům. Aktuálnost tématu zvyšuje skutečnost, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, přinesl do právního řádu nové instituty, které původní občanský zákoník 

neupravoval, přičemž diplomant tyto instituty ve své práci zpracovává. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a použité 

metody: 

S ohledem na velké množství obratů v pozemkovém právu během 20. století je téma 

poměrně náročné na teoretické znalosti, kdy pro pochopení všech těchto složitých vztahů je 

třeba mít znalosti nejen o aktuální právní úpravě, ale i o jejím postupném vývoji. Bez těchto 

znalostí není možné postihnout vzájemné souvislosti při zpracování takového tématu. 

Diplomant ve své práci postupoval především deskriptivně a analyticky, přičemž ve své práci 

přinesl i historický výklad jednotlivých souvislostí. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, čtyři kapitoly a závěr. V jednotlivých kapitolách se 

diplomant zabývá obecnou problematikou týkající se tématu, vývojem pozemkového práva a 

nakonec již samotnými absolutními a relativními majetkovými právy týkajícími se práv 

k pozemkům a právních vztahů k rostlinstvu. Práce je psána srozumitelně, je psána 

terminologicky správným právním jazykem a má logicky vystavěnou strukturu. Práce je 

prostá zjevných gramatických a stylistických chyb či nedostatků. Diplomant všechny zdroje 

řádně cituje, citace jsou v souladu s normou. Po formální stránce je práce přehledná a bez 

nedostatků. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou. Zvolené téma je originální, zvolená systematika práce 

je rovněž velmi vhodná. Diplomant ve své práci také správně zdůrazňuje změny, které do 



právního řádu vnesl nový občanský zákoník. Diplomant ovšem bohužel nevyužil příliš velké 

množství zahraniční literatury. Přesto jde o zdařilé a originální shrnutí tématu. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: Diplomant splnil cíle, které si v úvodu práce stanovil. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant při zpracování své práce prokázal 

schopnost samostatného zpracování tématu, rovněž prokázal samostatnost při výběru 

literatury. 

C) Práce s literaturou: Práce se zdroji je dostatečná a zdroje jsou řádně citovány, diplomant 

ovšem bohužel nevyužil větší množství zahraniční literatury. 

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá záměru diplomanta 

představenému v úvodu práce. 

E) Úprava práce: Práce je zpracována formálně čistě, bez vad a zjevných chyb. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě by se diplomant mohl zaměřit na vysvětlení, které změny obsažené v novém 

občanském zákoníku považuje za nejdůležitější pro oblast pozemkového práva a zejména pro 

právní vztahy k vysazeným kulturám a jaký očekává další vývoj v této oblasti.  

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 
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