
Oponentský posudek rigorózní práce  
 

(uznání diplomové práce za rigorózní) 

 

Mgr. Markéta ŠKVOROVÁ:  

 

Vyvlastnění nemovitostí 
 

 

Posuzovaná diplomová práce (uznávaná jako práce rigorózní) o rozsahu 87 stran 

čistého textu je členěna (bez úvodu a závěru) do tří částí, které jsou dále děleny 

na kapitoly a podkapitoly. Členění a struktura práce jsou systematické a logické. 

Práce podává velmi dobrý přehled zvolené problematiky. Diplomantka dle mého 

názoru při práci s větším množstvím právních předpisů, literárních pramenů a 

judikatury (v českém i anglickém jazyce) prokázala výborné znalosti zkoumané 

látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma svojí diplomové 

(rigorózní) práce vybrala zajisté dosti náročnou a aktuální problematiku, kterou 

právní úprava vyvlastnění nemovitostí rozhodně představuje. 

 

V jednotlivých částech autorka popisuje a snaží se i komentovat jednotlivé části 

platné české právní úpravy vyvlastnění. Posuzovaná práce se snaží uceleně 

zpracovat zkoumanou látku v evropském a mezinárodním kontextu. Podává jak 

velmi dobrý přehled i utřídění jednotlivých institutů a problematik, tak zejména 

postižení problematiky ústavněprávních, administrativních, občanskoprávních 

pozemkových a environmentálních souvislostí. Vhodně byla zařazena i část o 

aktuální právní úpravě vyvlastnění ve Velké Británii, kterou autorka 

vypracovala při svém půlročním studijním pobytu v Anglii v rámci programu 

Erasmus+. Jádro práce spatřuji v části II., zejména v kapitolách 5. až 6.  Autorka 

se v závěru snaží i o některé vlastní dílčí úvahy a návrhy z pohledu de lege 

ferenda. Práce je však občas trochu popisnou.  

 

Práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na nadstandardní úrovni. 

Byla obhájena na KPŽP v roce 2017 jako práce diplomová s hodnocením 

výborně. Celkově ji hodnotím jako splňující obsahové i rozsahové podmínky, 

které jsou kladené na práce rigorózní. Doporučuji proto její uznání jako práce 

rigorózní a doporučuji ji i k ústní obhajobě. V jejím rámci se navrhuji věnovat 

zejména otázkám: 

 



 

 

1/ Jakým způsobem de lege ferenda zajistit (statistickou) informovanost státu 

(MMR) o rozsahu a počtu případů vyvlastnění v ČR za příslušný kalendářní 

rok? 

 

2/ Mezím ústavnosti v návrzích na zjednodušení a urychlení vyvlastňovacích 

řízení v českém a slovenském právu. 

 

 

V Peci pod Sněžkou 15. února 2018 

 

 

                                                 Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

                                                                    oponent rigorózní práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


