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Posudek práce: 

Tématem práce autorky je problematika věcných práv k cizím věcem podle úpravy 

nového občanského zákoníku. Cílem práce je podání základního přehledu a zhodnocení nové 

právní úpravy účinné od 1. 1. 2014. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola obsahuje obecné vysvětlení pojmu 

majetkových práv a věcí v právním smyslu. V druhá kapitole pak již bakalantka přechází 

k věcným právům k věci cizí, konkrétně k právu stavby a služebnostem. Třetí kapitola se 

zabývá reálnými břemeny, čtvrtá a pátá potom zástavním a zadržovacím právem. V šesté 

kapitole autorka analyzuje praktické dopady nové úpravy na základě dotazníkového šetření a 

shrnuje předchozí zjištění 

Rozsah práce je pro bakalářskou práci nadprůměrný (60 stran včetně příloh). 

Literatura odpovídá tématu, byť proti jiným pracím je její rozsah spíš užší. Částečně je to 

dáno ale také teprve postupným přibýváním literatury po rekodifikaci občanského zákoníku. 

Po jazykové a formální stránce práce trpí drobnými chybami a nepřesnostmi (např. „bude 

z českého právo v budoucnosti vytrácet“ na str. 26, odsazení uprostřed slova na str. 44). Také 

struktura práce není úplně přesná – kap. 2 nese název „Věcná práva k věci cizí“, přičemž mezi 

ně patří i instituty upravené v kapitolách 3 – 5, Reálná břemena (kap. 3) jsou součástí věcných 

břemen (kap. 2.2). 

Přínosem práce je zejména shrnutí aktuálního tématu, vyplývajícího z rekodifikace 

soukromého práva. Ocenit lze také zprostředkování pohledu vybraných podnikatelů 

prostřednictvím rozeslaného dotazníkového šetření. 

Cíl práce autorka však splnila a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

1) Stručně zhodnoťte nejvýznamnější pozitiva a negativa nové právní úpravy věcných 

práv k věci cizí. 

2) Myslíte si, že podrobná úprava některých služebností odpovídá potřebám praxe? 

 

Navržený klasifikační stupeň: v  e  l  m i    d  o  b  ř  e . 
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