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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Adam Jaroš 

Téma práce: Dovolání v civilním procesu 

Rozsah práce: 48 stran vlastního textu (124 760 znaků, tj. 69 NS) 

Datum odevzdání 
práce: 

31. 07. 2018 (elektronické i tištěné podoby) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma nelze považovat za nové, neboť je mu v české procesualistice, stejně 
jako celkové problematice opravných prostředků, věnována zvýšená pozornost. 
Vzhledem k aktuální debatě o reformě civilního soudního řízení se jedná o téma velmi 
aktuální. Plnohodnotný diskurz o reformě současné právní úpravy si nelze představit 
bez toho, aby byla zároveň reflektována aktuální situace systému opravných 
prostředků, a to zejména z hlediska jejího fungování v praxi. Jakékoli úvahy o nové 
právní úpravě je samozřejmě nutné provádět v kontextu kritického hodnocení 
zahraničních právních úprav, což ovšem práce neobsahuje. Účelem komparace pak 
není pouhý popis právních úprav, ale průběžné srovnání, analýza a konečné vyvození 
důsledků z takto zjištěných odchylek, které by mohly být podnětným návrhem de lege 
ferenda. 

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

použité metody 
Zvolené téma diplomové práce vyžadovalo ovládnutí nejen současné právní úpravy 
dovolání v občanském soudním řádu, ale i analýzu systému opravných prostředků 
v české právní úpravě, aby mohl autor vhodně argumentovat při sepsání kapitoly o 
uvažované nové právní úpravě tohoto institutu. Přínosné zpracování tématu 
samozřejmě vyžaduje práci a ovládnutí relevantní judikatury. Zvolenému tématu je 
v odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. Autor přistoupil na základě svých 
teoretických poznatků ke zvolenému tématu dobře. Poznatky získané studiem odborné 
literatury dokázal použít k poměrně zdařilému zpracování zvoleného tématu. 
Z níže nastíněného formálního členění práce vyplývají i následující použité právně 
hermeneutické metody, tedy metody zkoumání práva. Diplomant použil metodu 
analytickou, která vykládá právo pomocí rozložení tohoto celku na jednotlivé části, což 
vede ke snazšímu pochopení jednotlivých institutů za použití metody gramatické, která 
je základní metodou pro vnímání psaného textu zákona. 
Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na práce tohoto druhu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Hodnocená práce je rozčleněna do pěti kapitol, které se dále vnitřně člení, úvodu a 
závěru. Součástí práce je rovněž seznam použitých zdrojů, seznam zkratek, abstrakt (v 
českém a anglickém jazyce), název práce a klíčová slova (obojí v českém a anglickém 
jazyce). 
V úvodu diplomant seznamuje čtenáře s cílem, kterého chce při psaní práce dosáhnout 
„přiblížit základní teoretické aspekty institutu dovolání a stručně nastínit jeho historický 
vývoj na našem území, čemuž je věnována první část této práce, ale zejména pak 
pokud možno komplexně popsat současnu zákonnou úpravu dovolání, a to zejména 
s ohledem na její praktické aspekty, to vše při zohlednění relevantní judikatury 
Nejvyššího a Ústavního soudu.“ Po úvodu následuje kapitola první, ve které autor 
vymezil institut dovolání v obecné rovině včetně historického vývoje. V kapitole druhé 
se diplomant zabýval přípustností dovolání. V kapitole třetí se zaměřil na náležitosti 
dovolání včetně posuzování jejich splnění ze strany dovolacího soudu. Jednotlivé 
způsoby, jakými soud o dovolání rozhoduje, jsou popsány v kapitole čtvrté. Před vlastní 
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závěr práce pak autor vhodně zařadil kapitolu pátou, kde se zabýval navrhovanou 
novou právní úpravou institutu dovolání ve věcném záměru civilního řádu soudního. 
Práce je ukončena stručným závěrem, který v zásadě shrnuje obsah práce. Tady vidím 
nevyužitý prostor pro dílčí závěry, jejich shrnutí, příp. uvedení autorových návrhů de 
lege ferenda. Po formální stránce je práce rozčleněna vhodným způsobem. Jednotlivé 
části dostatečným způsobem vystihují témata, která patří do problematiky práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu, které splňuje 
požadavky kladené na práce diplomové. Práce je přehledná, čtivá a neobsahuje 
zásadní věcné chyby. Ačkoli toto téma svádí k popisnosti, diplomant se této 
skutečnosti dokázal povětšinou vyvarovat a téma zpracoval do podoby uceleného 
juristického výkladu. 
 
Připomínky: 
- na s. 1 – jak to autor myslí se svým závěrem na konci druhého odstavce – vždyť má 
jít koncepčně o zcela jiné pojetí institutu dovolání?, 
- na s. 9 konec 1. odstavce – závěr? – aby bylo možné o dovolání vůbec uvažovat, 
musí existovat rozhodnutí odvolacího soudu (!), 
- autora chválím za konfrontaci různých názorů a poté uvedení svého vlastního (např. 
na s. 10, 18-19 – a to i za situace, že si tím svým není zcela jistý), 
- otázka názvu podkapitoly 2. 3. – vždyť jde o objektivní podmínky přípustnosti 
dovolání, 
- problematika nepřípustnosti dovolání – pojednání je roztříštěno do podkapitol 2. 1. 1. 
a 2. 3. 2. – nikde není zmínka o kategorii tzv. bagatelních věcí, 
- s. 23 – postrádám zmínku o tom, do kdy je možné měnit dovolací důvod – shodná 
poznámka i k rozsahu (s. 29), nakonec se obojí čtenář dozví, ale až na s. 32, 
- s. 29 – autor píše o dovolacím důvodu – nejde ovšem o kvalitativní stránku dovolání – 
to je přeci dovolací návrh (!), 
- u problematiky rozhodování soudu o dovolání (s. 35 an.) – postrádám teoretické 
pojednání o opravném systému, na kterém je dovolání vybudováno (příp. zda je tam 
nějaký střet), 
- v textu práce nenajdeme účinky dovolání (!), 
- považuje autor vyjádření Nejvyššího soudu k věcnému záměru civilního řádu 
soudního za skutečně věcnou debatu k tomuto tématu?, 
- gramatické, jazykové vady včetně dalších formálních připomínek budou konstatovány 
níže. 
 
Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument 
čítající 321 (!) stran, představující 20 dokumentů obsahujících shody. Míra shody však 
v žádném dokumentu nepřesahuje 5 %. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů nebo citací zákonných textů a judikatury, které logicky musí být 
shodné. Na základě uvedené kontroly shod tedy nelze učinit závěr o tom, že by 
diplomant nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Hodnocená práce splnila cíl, který si diplomant 
v úvodu vytyčil. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant při zpracování zvoleného tématu 
prokázal schopnost samostatné práce, a to nejen 
při studiu odborné literatury, ale i při sepsání 
vlastního textu práce. Rovněž prokázal schopnost 
pracovat vhodně s judikaturou, kterou k danému 
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tématu vyhledal a vhodně ji při sepsání práce 
použil. 

Logická stavba práce Z hlediska logické stavby práce nelze autorovi nic 
vytknout. Zvolená systematika práce je vhodná. 
Jednotlivé části na sebe tematicky navazují a jejich 
předmět patří do problematiky práce. Podrobněji 
k této problematice viz bod 3. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je seznam odborné literatury, 
z něhož je zřejmé, že diplomant vyhledal a pracoval 
s přibližně patnácti odbornými publikacemi včetně 
článků v odborné literatuře, na které v textu práce 
odkazuje formou poznámek pod čarou (práce jich 
obsahuje celkem 121). Mimoto zpracování práce 
svědčí o tom, že diplomant odbornou literaturu 
nejen vyhledal, ale že s ní i náležitým způsobem 
pracoval. S ohledem na již uvedenou výtku výše 
(chybějící komparace), je nutné na tomto místě 
konstatovat, že s cizojazyčnou literaturou autor 
nepracoval. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant zpracoval zvolené téma na dostatečné 
úrovni. Kladně lze hodnotit jeho systematičnost (až 
na drobnou výtku uvedenou v připomínkách). 
Provedená analýza ve vztahu k zadanému tématu 
je na dostatečné úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná.  
K celkové úpravě práce nemám zásadních výhrad.  
V pořádku je i formální podoba citací až na citaci 
kolektivního díla – komentář k ZŘS (s. 49). 
Výtku mám k nesprávné citaci právních předpisů 
(např. na s. 3). 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické ještě na 
dobré úrovni, i když obsahuje jazykové i gramatické 
chyby (např. na s. 24, 28, 30, 36 dole aj.) a 
především poměrně velké množství překlepů (např. 
na s. 1, 8, 10, 14, 19, 23, 24, 26, 27, 36, 41, 43, 45, 
48 aj.). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Při ústní obhajobě by diplomant mohl pohovořit o problematice účinků dovolání na práva a 
povinnosti třetích osob. 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, tak 
po stránce formální, splňuje požadavky 
kladené na tento druh prací, a proto 
doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně – velmi dobře. 

 
V Praze dne 5. září 2018 
 

__________________________ 
JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
oponent diplomové práce 


