Posudek oponenta rigorózní práce (uznání diplomové práce)
Mgr. Blanka BEDNÁŘOVÁ :
Omezení práv vlastníka nemovitosti při ochraně přírody a krajiny
Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 121 stran (mimo přílohy) je (včetně úvodu a závěru)
členěna do sedmi částí, z nichž některé jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Členění a
struktura rigorózní práce jsou systematické a logické. Práce podává podrobný přehled zvolené
problematiky. Autorka dle mého názoru při práci s větším množstvím právních předpisů,
literárních pramenů, judikatury a různých dalších dokumentů k věcné problematice, prokázala
poměrně dobré znalosti zkoumané látky i celkovou potřebnou orientaci, když si jako téma
svojí rigorózní práce vybrala zajisté vysoce zajímavou a aktuální problematiku, kterou
omezení vlastnických práv k nemovitostem z důvodů ochrany přírody a krajiny rozhodně
představuje.
V jednotlivých částech autorka zejména popisuje a místy se snaží i komentovat jednotlivé
části platné české právní úpravy ve vztahu nového občanského práva a předpisů
veřejnoprávních na úseku ochrany přírody a krajiny. Posuzovaná práce uceleně zpracovává
zkoumanou látku a podává velmi dobrý přehled i utřídění jednotlivých institutů a problematik.
Práce správně postupuje od obecné ochrany přírody k ochraně zvláštní – zejména územní.
Autorka se na různých místech práce a zvláště pak v závěru snaží i o některé vlastní dílčí
úvahy a návrhy z pohledu de lege ferenda. Ačkoliv je práce místy trochu popisnou, podává na
druhé straně poměrně velmi ucelený přehled dané problematiky. Její hlavní předností je dle
mého názoru skutečnost, že je zpracována na velmi přehledně, srozumitelně a na velmi
podrobné úrovni.
Diplomová práce je po stránce právní, věcné, jazykové i grafické na standardní úrovni a
shledávám ji po stránce obsahové i rozsahové jako splňující požadavky kladené na práce
rigorózní. Celkově ji hodnotím jako velmi dobré a vcelku zdařilé původní odborné dílo, které
splňuje všechny zákonné požadavky na rigorózní práce kladené. Doporučuji proto uznání
posuzované diplomové práce jako práce rigorózní a v rámci ústní obhajoby navrhuji se
věnovat zejména otázkám:
1/ Jaká minimální ekonomická újma způsobená omezením vlastnického práva
k nemovitostem se dle předpisů o ochraně přírody a krajiny vlastně vůbec nahrazuje?!
2/ Jakým způsobem přistupují z právního pohledu ke kompenzacím omezení vlastníků
nemovitosti z důvodů ochrany přírody a krajiny země sousedící s Českou republikou?
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