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Bakalářská práce studenta Ondřeje Straky se zabývá srovnáním předpisů v oblasti katastru 

nemovitostí, zejm. týkajících se evidence vlastnických práv, v různých zemích EU a to 

v rozsahu 70 stran textu a 15 stran příloh. 

Práce je dělena do 7 částí. Po úvodu do tématu následuje stručný přehled situace v oblasti 

katastru nemovitostí v rámci celé EU, poté již přicházejí na řadu rozsáhlé kapitoly týkající se 

evidování nemovitostí a práv k nim ve Španělsku a Velké Británii. Práce je završena poměrně 

obsáhlým závěrem, který sumarizuje zjištění z předchozích kapitol a uvádí některá další 

vysvětlení týkající se zejména struktury práce (např. odůvodnění, proč součástí práce není 

samostatná kapitola porovnávající evidenci nemovitostí a práv k nim mezi uvedenými státy 

a ČR). Následuje rozsáhlý výčet použité literatury, uvádějící zejména právní předpisy, jež 

musel autor pro vyhotovení práce nutně nastudovat. Konečně poslední „kapitolou“ je seznam 

příloh a přílohy samotné, obsahující zejména ukázky formulářů používaných pro evidenci 

nemovitostí ve Velké Británii. 

Nejrozsáhlejší a nejdůležitější částí práce jsou kapitoly 3 a 4, zabývající se evidencí 

nemovitostí a práv k nemovitostem ve Španělsku a Velké Británii – v zemích, kde je evidence 

nemovitostí diametrálně odlišná jak mezi sebou navzájem, tak od evidence nemovitostí v ČR. 

Autor zde vždy nejdříve uvede historický přehled evidování nemovitostí a práv k nim, který 

je nezbytně nutný k pochopení současné struktury evidence nemovitostí. Dále je pak uvedeno 

aktuální legislativní vymezení evidence nemovitostí, organizační zabezpečení a konečně 

evidence práv k nemovitostem – od vymezení jednotlivých evidovaných práv až k praktickým 

aspektům jejich evidence. 

Práce jako taková je zpracována na velmi dobré odborné úrovni, je zjevné, že autor musel 

pro její vypracování nastudovat velké množství legislativních předpisů apod., a to zejména 

v cizích jazycích. Text práce je čtivý, oponent má pouze dvě drobné připomínky: 

 v textu se vyskytuje menší množství překlepů a několik málo chyb v interpunkci 

 autor v mnoha případech výslovně neuvádí vysvětlení zkratky obvyklým způsobem, 

kdy je při prvním užití pojmu uvedena zkratka, která je nadále používána. Součástí 

práce není ani seznam zkratek, který by tento malý nedostatek kompenzoval. Nicméně 

použité zkratky jsou v oboru KN natolik zavedené, že odborník vysvětlení 

nepotřebuje, a nově zaváděné zkratky se vyskytují v několika málo větách poté, co byl 

zaveden pojem, který určují, není to tedy na překážku při studiu práce. 

 

Dle soudu oponenta splnil student Ondřej Straka zadání práce velmi dobře a ve všech 

uvedených bodech. Zjištění uvedená v této práci by určitě mohla být i zajímavým zpestřením 

předmětu Katastr nemovitostí vyučovaným na Ústavu geodézie, pro ilustraci proč je dobré 



mít dobrou evidenci nemovitostí a práv k nim jako je tomu v případě katastru nemovitostí 

v ČR. 

I přes uvedené připomínky tedy oponent práci doporučuje k obhajobě a hodnotí ji 

klasifikačním stupněm A/1. 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 

 

V Brně dne 9. 6. 2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


