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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomantka si zvolila aktuální téma nájmu, a to se zaměřením na pronajímatele. S ohledem 

na novou úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na kterou si v praxi 

pronajímatelé – laici – ještě stále zvykají, se jedná o téma aktuální a rovněž přinášející 

množství otevřených otázek, které je možné v rámci diplomové práce zodpovědět a 

zpracovat. 

 

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

metody: 

Diplomantka si zvolila téma, které lze označit za nelehké. Rozhodla se zpracovat 

problematická místa v nájmu bytu a domu z pohledu pronajímatele, přičemž ve svém pojetí 

se rozhodla věnovat se jednotlivým oblastem nájemního vztahu, které jsou pro 

pronajímatele rizikové. Celkově práci zpracovala kvalitně, nepostupovala pouze popisně, ale 

izolovala jednotlivé problematické body pro pronajímatele, které následně analyzovala a 

současně k nim přinášela vlastní pohled na možná rizika těchto aspektů. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na úvod, čtyři kapitoly a závěr. V první kapitole se diplomantka 

věnuje obecnému popisu institutu nájmu a jeho pojmových znaků. Ve druhé kapitole se 

diplomantka věnuje zakázaným ujednáním v nájemní smlouvě, přičemž rovněž zpracovává 

možné prostředky ochrany pronajímatele před sice mnohdy nechtěným, ale právně možným 

chováním nájemce. Třetí kapitola se týká možností pronajímatele, jak postupovat před 

samotným uzavřením nájemní smlouvy, například jak si zjistit informace o osobě nájemce. 

Tato kapitola působí v diplomové práci nevhodně, jelikož nepřináší žádný do hloubky jdoucí 

právní pohled na zkoumané možnosti, jedná se zejména o prostý popis existence řady 

veřejných rejstříků, ve kterých lze nalézt informace o fyzických osobách.  Ve čtvrté kapitole 

diplomantka nakonec možná problematická ustanovení nájemní smlouvy, u kterých je při 

jejím uzavírání nutno mít se na pozoru. Práce je psána srozumitelně, terminologicky většinou 

správným jazykem, bohužel se zařazením čtvrté kapitoly neodpovídající charakteru 

diplomové práce jakožto práce vědecké. Práce neobsahuje zjevné gramatické a stylistické 

chyby či nedostatky, s výjimkou občasných překlepů (např. viz str. 35, poslední odstavec 

čtvrté kapitoly). Citace jsou v souladu s normou. 

 



4. Vyjádření k práci: 

Oponent přes shora uvedené vznáší pochybnost, zda diplomantka splnila požadovaný 

minimální rozsah diplomové práce, tedy 60 stran vlastního textu práce. Práci proto bez 

dalšího nelze hodnotit, jinak lze práci označit za zdařilou. V ostatním, po obsahové stránce, je 

práce poměrně kvalitní. Přesto je nutné vytknout také to, že práce nejde při zkoumáním 

jednotlivých otázek příliš do hloubky. Spíše se jedná o stručný návod pro pronajímatele než o 

vědecké zkoumání zvolené problematiky. Koncepce práce ale na druhou stranu byla zvolena 

vhodně, jen bylo na místě dané otázky hlouběji rozpracovat. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: Diplomantka si za cíl své práce stanovila zpracování jakéhosi manuálu 

pro pronajímatele, což bylo ve své podstatě splněno, ale nejedná se o cíl vhodný pro 

diplomovou práci, jelikož neumožňuje diplomantce zkoumat jednotlivé otázky hlouběji a 

kritičtěji z pohledu práva. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka prokázala, že téma diplomové práce 

zpracovala samostatně, stejně tak prokázala samostatnost při výběru literatury. 

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

Diplomantka ale bohužel nevyužila žádné zahraniční zdroje, používá jen zdroje českých 

autorů. Tím nemohla zjistit, zda se Česká republika odchyluje od jiných zemí v otázkách, 

kterou stranu nájemního vztahu občanský zákoník více chrání. 

D) Hloubka provedené analýzy: Provedená analýza má s ohledem na zvolené téma ne zcela 

dostatečnou hloubku, diplomantka by se na jednotlivé (jinak správně a zajímavě zvolené) 

otázky měla zaměřit hlouběji. 

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

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě nechť se diplomantka zaměří na úpravu skončení nájmu, a to jak z pohledu 

nájemce, tak i pronajímatele a jak nájmu na dobu určitou, tak na dobu neurčitou, a zhodnotí, 

právní postavení obou smluvních stran (která má v případě skončení nájmu výhodnější 

postavení). 

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě, avšak s výhradou, zda je řádně splněn předepsaný 

počet stran, resp. znaků pro práce tohoto typu. Uvedené je nutné zkoumat jako prejudiciální 

otázku.  

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně/velmi dobře. 

 

V Praze dne 9. září 2016 

Petr Šustek, oponent diplomové práce 


