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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila velmi praktické téma, o jehož významu nemůže být pochyb, přičemž 
jeho aktuálnost je dále zdůrazněna změnami právní úpravy s účinností občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako i 
schopnost orientace v odborných textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (73 stran včetně úvodu a závěru) je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je velmi 
logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je v souladu s 
klasickými doktrinálními přístupy. První kapitola stručně představuje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k nemovité věci z pohledu historického vývoje kupní smlouvy obecně i převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a základ kupní smlouvy na nemovitou věc v občanském 
zákoníku č. 89/2012 Sb. Ve druhé kapitole se autorka zabývá problematikou pojmu nemovité 
věci, přičemž zvláštní podkapitoly věnuje pozemku, stavbě, právu stavby a jednotce. 
Následující kapitola pojednává o převodu vlastnického práva k nemovité věci na základě kupní 
smlouvy včetně přechodu nebezpečí škody na nemovité věci či odstoupení od kupní smlouvy. 
Ve čtvrté kapitole autorka analyzuje obsahové a stručně také formální náležitosti kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci s velkým důrazem zejména na určení kupní 
ceny. Pátá kapitola je věnována vadám nemovité věci, a to faktickým i právním. Závěrečná 
šestá kapitola se zabývá nově kodifikovaným institutem nabytí vlastnického práva k nemovité 
věci od nevlastníka včetně úzce související problematiky prostředků ochrany vlastnického 
práva k nemovité věci. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila solidního množství pramenů zahrnujících 
právní předpisy, odbornou literaturu i bohatou judikaturu. Jistým nedostatkem je absence 
zahraničních pramenů. Citace jsou v práci uváděny na správných místech a to v souladu 
s normou pro zpracování těchto písemností. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 



Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci nezatěžují 
žádné zásadní gramatické chyby, stylistické nedostatky ani přehlédnutí. S právní terminologií 
diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci spíše delší. Diplomantce se podařilo vhodně spojit 
teoretický a praktický přístup k pojednávané materii, přičemž oceňuji také vyjádření některých 
vlastních názorů na vhodný postup při uzavírání kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovité věci. Práci lze vytknout nedostatek komparativní složky, vzhledem k jejímu 
praktickému zaměření se však nejedná o významnější nedostatek. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Považujete současnou úpravu ochrany vlastnického práva k nemovitým věcem za dostačující, 
nebo byste de lege ferenda uvítala zavedení či modifikaci některých konkrétních prostředků 
této ochrany? 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i její schopnost orientovat se v  zákonné úpravě, příslušné judikatuře i odborné 
literatuře. Autorka nadto vhodně spojila teoretický a praktický přístup k materii. Z toho 
důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením výborně. 
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