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Rozsah práce: 70 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce (podle IS): 

červen 2016 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Diplomantem zvolené téma patří k tradičním tématům civilistiky. Jde zároveň o 
téma aktuální, což je dáno nedávnou rekodifikací soukromého práva, která tento 
institut do naší právní úpravy znovu zavedla. Zpracování tématu tak v sobě skrývá 
přínosný potenciál především z hlediska komparace dřívější a současné právní úpravy. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomant 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 
 
  Vzhledem k již tradičnímu zájmu přinejmenším starší (prvorepublikové) právní 
vědy o tuto problematiku lze získat mnoho vstupních údajů, především lze čerpat 
z bohaté monografické i odborné časopisecké literatury. Nestačí však pouhá znalost 
jednoho konkrétního právního institutu, právní úpravu je třeba chápat v komplexnosti 
s úpravou dalších věcných práv k věcem cizím. Z obsahu práce vyplývá, že autor 
zařazuje stručný komparační exkurz k právní úpravě v USA. To rovněž zvyšuje 
náročnost zpracování celé práce. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury 
učebnicové, komentářové, časopisecké i ze starší judikatury, odpovídá požadavkům, 
které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do jednotlivých kapitol (celkem 4, k tomu 
však nutno připočíst úvod a závěr). V úvodu autor formuluje cíl práce, a to „pokusit se 
poskytnout analýzu současné právní úpravy služebností, zohlednit jak judikaturu k 
Obecnému zákoníku občanskému, tak i recentní rozhodování soudů a vyjádřit 
polemiku nad některými aspekty, které nová právní úprava tohoto starého právního 
institutu přináší.“ Vzhledem ke stanovenému cíli je formální a systematické členění 
práce zvoleno vhodně. Autor postupuje od obecného k jednotlivostem, při čemž tak činí 
koherentně napříč celou prací. Tak v kap. 1 se zabývá pojmem služebnosti a jejich 
klasifikací. V kap. 2 je použito metody historické, a to ve větším rozsahu, než bývá 
obvyklé u prací tohoto druhu. Ovšem právě v případě autorem zpracovávaného tématu 
zvýšená pozornost věnovaná historii institutu žádoucí (srov. výše). Těžiště práce (a to i 
z hlediska rozsahu) ovšem tvoří kap. 3 věnovaná současné úpravě služebností v OZ. 
V kap. 4 je pak stručně zpracován exkurz k právní úpravě v USA. V závěru autor své 
poznatky shrnuje a vyslovuje své závěry de lege ferenda. Ke kap. 2 a 3 je nutno 
doplnit, že jsou rozděleny na větší množství dílčích podkapitol, což rozebíranou materii 
přehledně strukturuje. Rovněž toto členění odpovídá celkovému formálnímu i 
materiálnímu členění práce. 
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  Oponentské hodnocení: 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 především přehlednou a důslednou systematikou a formálním 
členěním (srov. již výše). To umožnilo autorovi téma zpracovat nejen přehledně, ale 
také podrobně. Právě podrobnost zpracování tématu je nutno rovněž vyzdvihnout. Dále 
lze kladně hodnotit (byť stručnou) komparaci s právní úpravou v USA (srov. však dále). 
Konečně je třeba zmínit, že autor správně pochopil význam historické metody při 
zpracování právě institutu služebností a tuto v adekvátním rozsahu v práci použil. 
  K práci však lze mít také některé výhrady. První se týká komparativního 
exkurzu. Autor sice popsal právní úpravu v USA, avšak neprovedl samotné a čtenářem 
očekávané srovnání. Např.: je právní úprava v USA v něčem zásadně odlišná? Lze 
v ní hledat inspiraci de lege ferenda? Dále je třeba upozornit, že autor je poněkud 
strohý ve vyjadřování vlastních názorů na zkoumanou problematiku, místy práce 
působí příliš popisně. Další výtky jsou spíše formálního rázu. Zde je třeba poznamenat, 
že autor nerozlišuje mezi pomlčkou („–“) a spojovníkem („-“). Tak např. na s. 10 či 14 
užívá pomlčku, zatímco na s. 24 a 25 v pozn. pod čarou u téhož jevu užívá spojovník. 
Konečně je třeba upozornit, že právní předpisy a judikatura nejsou literaturou v tom 
smyslu slova, jak je užit v nadpisu „Seznam použité literatury“. Zde je vhodnější např. 
označení „Seznam zdrojů“ či „Seznam literatury a dalších zdrojů“ apod. V práci lze najít 
překlepy (např. s. 55 „užívat služebnou věci“). 
 
  Výše uvedené nedostatky vedou ke snížení navrženého stupně 
hodnocení o jeden stupeň.  
 
  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 2256 stran, představující 124 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, citací zákonných textů či judikatury, které logicky 
musí být shodné. Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že 
by diplomant nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl diplomové práce je uveden výše. Autor tento 

cíl splnil, pro veškeré jeho závěry lze nalézt 
oporu v textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant při zpracování zvoleného tématu 
prokázal 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  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že autor pracoval s cca třiceti 
zdroji, ať už monografického či časopiseckého 
charakteru. To je zcela v souladu s požadavky 
kladenými 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, 
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k podrobnosti zpracování již výše. 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. Součástí práce nejsou žádné grafy 
ani tabulky, což je vzhledem k tématu pochopitelné. 
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 Považuje autor de lege ferenda za vhodné, aby bylo možno zřizovat služebnosti ve 
prospěch movité věci? 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce 
obsahové, tak i formální, splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto 
druhu, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 
 
 
V Praze dne 02. 09. 2016 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
oponent diplomové práce 

 


