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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Lukáš Graus 
Téma práce: Odvolanie v civilnom procese 
Rozsah práce: 79 stran vlastního textu (dle prohlášení autora 177 946 znaků vč. 

mezer, tj. 98,85 normostran) 
Datum odevzdání 
práce: 

19. 11. 2018 (elektronické i tištěné podoby) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma nelze považovat za nové, neboť je mu v české procesualistice, stejně 
jako problematice opravných prostředků obecně, věnována zvýšená pozornost. 
Vzhledem k aktuální debatě o reformě civilního soudního řízení se však jedná o téma 
aktuální. Nelze pominout, že návrh nového civilního řádu soudního, představený v roce 
2018, přistupuje k problematice opravných prostředků – ve srovnání se současným 
stavem – koncepčně zcela odlišně. 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. 
Kladně lze hodnotit komparaci s relativně novou úpravou civilního procesu na 
Slovensku, což je zvláště vhodné vzhledem ke společným kořenům s úpravou českou. 
Je totiž zřejmé, že právě vzhledem ke společným kořenům mohou poznatky z této 
komparace přispět do diskurzu o budoucím směřování koncepce opravných 
prostředků. 

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

použité metody 
Zvolené téma diplomové práce vyžadovalo ovládnutí nejen současné právní úpravy 
odvolání v občanském soudním řádu, ale i analýzu systému opravných prostředků 
v české právní úpravě, aby mohl autor vhodně argumentovat při hodnocení současné 
právní úpravy, resp. při úvahách de lege ferenda. Zvládnutí tématu samozřejmě dále 
vyžaduje ovládnutí relevantní judikatury. Zvolenému tématu je v odborné literatuře 
věnována dostatečná a tradiční pozornost, zdrojů, z nichž lze čerpat, je tedy k dispozici 
značný počet. Náročnost na zpracování je dále zvýšena užitím komparační metody (na 
tom nic nemění skutečnost, že jsou komparovány dvě úpravy příbuzné historicky a 
jazykově). 
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 devíti kapitol (včetně úvodu a závěru, fakticky je 
tedy kapitol sedm), které se dále vnitřně člení. Součástí práce je rovněž seznam 
použitých zdrojů, seznam zkratek, abstrakt (ve slovenském a anglickém jazyce), název 
práce a klíčová slova (obojí ve slovenském a anglickém jazyce). 
V úvodu diplomant seznamuje čtenáře s cílem, kterého chce při psaní práce dosáhnout 
(srov. dále). Pro jeho dosažení volí autor vědecky osvědčený postup od obecného 
k jednotlivému, od staršího k novějšímu. Své výklady začíná historickým exkurzem 
(tomu odpovídá kap. 2), pokračuje obecným pojednáním o opravných prostředcích 
(kap. 3) a jejich systémech (kap. 4). Tím se dostává k těžišti práce, kterým je analýza 
odvolání (kap. 5). V kap. 6 připojuje speciality týkající se tohoto opravného prostředku 
v nesporném řízení. Komparační metodou je pak pracováno v kap. 7 (srovnání se 
Slovenskou republikou), kap. 8 obsahuje úvahy de lege ferenda a kap. 9 tvoří závěr 
práce. Z uvedeného je zřejmé, že formální a systematické členění práce si vzájemně 
korespondují a vzhledem k tématu a cíli práce jsou pojaty standardním způsobem. To 
platí rovněž o dílčím členění jednotlivých kapitol, které je navíc podrobnější, než by 
napovídal pohled do obsahu práce (k tomu dále). Autorovi nelze upřít snahu o 
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důsledné formální oddělení jednotlivých dílčích problematik, která jej však místy vede 
až do příliš členitého dělení jednotlivých kapitol (např. s. 14 a násl., s. 42 a násl.).  
 

 
4. Vyjádření k práci 

Cílem práce je „najprv priblížiť súčasnú úpravu problematiky inštitútu odvolania v 
civilnom procesnom práve a následne sa pokúsiť ukázať jej nedostatky, možnosti 
úpravy tohto inštitútu de lege ferenda, najmä v sporovom konaní.“ Zvolená systematika 
s odpovídajícím členěním je s to dovést autora k naplnění tohoto cíle. Kladně lze 
hodnotit autorovu průběžnou práci s judikaturou (31 judikátů), jakož i již výše zmíněnou 
komparaci. Ohledně komparace je ovšem třeba připojit kritickou připomínku: 
komparace, tedy srovnání, neznamená pouhou analýzu zahraniční právní úpravy 
provedenou vedle analýzy právní úpravy domácí. Komparace vyžaduje, aby po fázi 
analytické nastoupila fáze srovnávací (komparační), tj. autor by měl čtenáře seznámit 
s rozdíly či shodami, které v rámci obou analýz identifikoval. Nelze říci, že by autor 
tento finální krok v práci neprovedl (srov. např. s. 72), mohl však pro přehlednost 
připojit závěrečné dílčí shrnutí v tomto smyslu (kap. 7 končí analýzou stížnosti v CSP). 
Kladně hodnotím zpracování kap. 8, která se věnuje autorovým návrhům de lege 
ferenda. Vzhledem k tomu lze akceptovat spíše obecnější vyznění závěru práce (kap. 
9), když dílčí návrhy autor rozvedl právě v kap. 8. 
K práci lze však uvést také některé výtky. Hlavní slabinou (jinak solidně zpracované) 
práce je (bohužel) velké množství formálních nedostatků. Na prvním místě je třeba 
uvést nejzávažnější z nich, a sice ten, že obsah práce neodpovídá členění práce, 
pokud jde o dílčí podkapitoly. V obsahu je uvedeno pouze dílčí členění do druhé 
úrovně (např. 2.1), v práci se však na mnoha místech vyskytuje nejen úroveň třetí 
(např. kap. 5.1.1), ale dokonce i mnohokrát úroveň čtvrtá (např. kap. 5.1.1.1 a násl., 
srov. již výše uvedené s. 14 a násl. a 42 a násl.). Jedná se buď o formální chybu při 
zpracování obsahu, nebo tak autor učinil vědomě, ve snaze nepřetížit obsah tímto 
dílčím členěním. To lze sice pochopit, nicméně je třeba konstatovat, že obsah má vždy 
přesně odrážet systematiku díla. Tedy: není sice příliš žádoucí členit až do čtvrté 
úrovně, ale pokud již autor k tomuto členění dospěl (a vzhledem k podrobnosti 
zpracování tématu mu to ani nelze vytknout), pak to má obsah reflektovat, jinak je jeho 
hodnota značně snížena. K dalším formálním nedostatkům patří:  
- Nerozlišování spojovníku (-) a pomlčky (–) v seznamu zkratek (s. 81, správně má být 
vždy pomlčka). 
- K seznamu zkratek lze uvést ještě další výtku, a to promísené vysazení textu 
normálním typem písma a kurzívou. Čtenář odborník či čtenář běžný, ochotný déle 
přemýšlet, si může povšimnout, že nejde o náhodné jevy, nýbrž je v nich obsažen 
určitý systém (zkratky českých právních předpisů jsou kurzívou a vše ostatní 
normálním písmem). Zde musím autora upozornit, že přeceňuje schopnosti 
průměrného čtenáře a grafickou stránku seznamu zkratek zbytečně komplikuje. 
- Napříč celou prací autor píše „viď.“ (s. 18 a další). Stejně jako v češtině, také ve 
slovenštině se nejedná o zkratku, nýbrž o imperativ 2. os. sg., tudíž není na místě za 
slovem psát tečku. 
- Poznámky pod čarou začínající slovem „Viď“ či „Ust.“ jsou řádné věty, a měly by proto 
končit interpunkčním znaménkem (tečkou), tak tomu však – opět napříč celou prací – 
není. 
- Psaní teček činilo problém i v rámci nadpisů (kde je pro čtenáře bohužel velmi 
viditelné – tečka chybí za číslem kap. 6). 
- Místy autorovy vypadly úhozy mezerníku. Předně se to týká psaní dat, kdy napříč 
celou prací autor nemá odraz mezerníku za údajem o dni i měsíci. Ale také v tomto 
případě musí za interpunkčním znaménkem následovat úhoz mezerníku. Dále na např. 
na s. 30 (v závorce uprostřed stránky), na s. 41 nahoře před číslem 210a, na s. 65 
chybí mezera na konci druhého odstavce (ust.§ 2), na s. 77 chybí úhoz mezerníku před 
číslem ust. 213a a také před první hranatou závorkou v pozn. pod čarou (též na s. 86). 
Na s. 53 pozn. č. 132 je úhoz mezerníku navíc (za číslem 2009). 
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- Na s. 16 či 75 začíná autor větu zkratkou (vyjde-li zkracované slovo na začátek věty, 
je třeba jej vypsat). 
- Forma citací není zcela jednotná, srov. zejm. na s. 69 a 70, kde je příjmení autora 
vysazeno jednou kapitálkami a hned v zápětí pouze s velkým počátečním písmenem. 
- Nejednotné je rovněž psaní číselných údajů. Jednou autor uvádí 10 000 Kč (bez 
tečky, s. 15, jindy s tečkou – s. 77). 
- Místy činí problém interpunkce v delších souvětích (např. s 12 první řádek, kde chybí 
čárke před „a preto“ (též na s. 14 či 67), na s. 38 uprostřed je čárka navíc, dále na s. 77 
nahoře: „V praxi, to vyzerá tak, že odvolacie súdy občas z vlastnej iniciatívy do konania 
vnášajú dôkazy a na základe nich rozhodujú.“). 
- Před číslem konkrétního ustanovení autor jednou píše zkratku „ust.“, jednou celé 
slovo „ustanovení“ (obě podoby např. na s. 41, jindy nepíše nic (např. s. 11). 
- V práci lze narazit také na překlepy (např. na s. 49 ve druhém odst. začíná třetí věta 
malým písmenem). 
- Třebaže se necítím plně povolána hodnotit stylistiku ve slovenštině, třetí věta shora 
na s. 80 působí i na mne poněkud násilně. Domnívám se, že autorovi za slovem 
„predsa“ vypadlo slovo „len“ (tj. Predsa len dvolanie je …). 
Kromě toho lze upozornit na některá dílčí věcná pochybení. Na s. 10 autor uvádí, že 
autoremedura je prostředek nápravy chybných rozhodnutí. To však není přesné, 
autoremedura totiž není prostředkem, nýbrž pouhým (zvláštním, specifickým) 
způsobem rozhodnutí o opravném prostředku (např. o odvolání, což ostatně autor 
vzápětí zmiňuje, rovněž pak na s. 41). Na s. 45 autor uvádí, že blanketní odvolání 
používají účastníci zastoupení advokátem. Autor však neuvádí, z čeho tuto skutečnost 
dovozuje. Je snad podání takového odvolání omezeno v OSŘ pouze na účastníka, 
který je zastoupen advokátem? Na s. 53 podává autor výčet možností, jak soud o 
podaném odvolání rozhodne. Uvádí-li již dohromady rozhodnutí meritorní i nemeritorní, 
pak by měl uvést také možnost rozhodnutí o zastavení řízení. Pro úplnost dodávám, že 
zásadní věcná pochybení jsem v práci nenalezla. 
 
Celkově by bylo možno práci hodnotit 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 tím, že průběžně uváděl vlastní 
názory na danou problematiku, čímž jinak monolitický text vhodně oživil. Kvalita 
práce však bohužel značně utrpěla množstvím formálních nedostatků. Jde o 
častý problém v kvalifikačních pracích poslední doby a je třeba si uvědomit, že 
písemný projev právníka (resp. budoucího právníka) musí být perfektní po všech 
stránkách. Proto navrhuji snížení klasifikačního stupně o jeden v reflexi výše 
uvedeného lapsu ohledně obsahu, který považuji za závažný. Dále v reflexi 
drobných věcných nepřesností ve spojení s formálními vadami sice méně 
závažnými – ale vzhledem k velké četnosti jejich výskytu – snížení o další 
klasifikační stupeň. Navrhuji tedy hodnocení dobře. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Hodnocená práce splnila cíl, který si diplomant 

v úvodu vytyčil. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

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 
tématu vyhledal a vhodně ji při sepsání práce 
použil. Automatická kontrola shod provedená 
systémem theses.cz generuje dokument čítající 
1373 stran, představující 65 dokumentů 
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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. 

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 čtyřiceti odbornými publikacemi včetně 
článků v odborné literatuře, na které v textu práce 
odkazuje formou poznámek pod čarou (práce jich 
obsahuje celkem 204). Mimoto zpracování práce 
svědčí o tom, že diplomant odbornou literaturu 
nejen vyhledal, ale že s ní i náležitým způsobem 
pracoval. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant zpracoval zvolené téma na dostatečné 
úrovni. Provedená analýza poskytuje detailní 
přehled aktuální právní úpravy odvolání, jakož i její 
hodnocení de lege ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná.  
K úpravě práce po celkové stránce nemám 
zásadních výhrad, srov. však výše množství 
formálních nedostatků zásadní nedostatek ohledně 
obsahu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické ještě na 
dobré úrovni, i když obsahuje množství již výše 
uvedených nedostatků. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Při ústní obhajobě by diplomant mohl pohovořit o koncepci opravných prostředků v návrhu 
nového CŘS. Jak se autor staví k v něm navrhovanému zavedení dalšího řádného 
opravného prostředku – stížnosti – která by směřovala proti usnesení. Jaký je autorův názor 
na zavedení dovolání jako (dalšího) řádného opravného prostředku? 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

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

Navržený klasifikační stupeň Dobře. 
 
V Praze dne 9. ledna 2019 
 

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


