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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Miroslava Machová 
Téma práce: Řízení o svéprávnosti 
Rozsah práce: 60 stran vlastního textu (dle prohlášení autorky 168 395 znaků vč. 

mezer, tj. 93,55 normostran) 
Datum odevzdání 
práce: 

28. 11. 2018 (el. podoby) 
29. 11. 2018 (tištěné podoby) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma řízení o svéprávnosti nelze považovat za zcela nové, ale jistě za aktuální. To je 
dáno jednak relativně nedávnou rekodifikací soukromého práva, která se pojetí 
způsobilosti osob právně jednat výrazně dotkla a samozřejmě s tím související 
procesní úpravou v ZŘS. Aktuálnost tématu je umocněna tím, že hmotněprávní úprava 
(kterou nelze v práci nereflektovat) byla krátce po přijetí OZ předmětem novelizace. 

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

použité metody 
Od diplomantky se pro úspěšné zpracování tématu očekává znalost především 
procesní úpravy řízení o svéprávnosti, které musí být schopna zasadit do rámce 
obecných souvislostí civilního procesu a které musí být rovněž schopna náležitě 
provázat s úpravou hmotněprávní. Vzhledem k tomu, že v porovnání s ostatními 
tématy diplomových prací se jedná o téma spíše užší, je tím zvýšena náročnost jeho 
úspěšného zpracování. To je umocněno tím, že okruh dostupné literatury je vzhledem 
k tomu omezenější, než je tomu je u „klasických“ procesualistických témat. Poznatky 
získané studiem odborné literatury dokázala použít ke zdařilému zpracování zvoleného 
tématu. Zpracování tématu je schopno osvědčit, zda diplomatka disponuje příslušnými 
znalostmi a zda je schopna je náležitě použít a zpracovat způsobem odpovídajícím 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Po formální stránce je práce rozčleněna do dvou kapitol, úvodu a závěru. Jednotlivé 
kapitoly se dále vnitřně člení. Součástí práce je seznam použité literatury a dalších 
pramenů, abstrakt (v českém a anglickém jazyce, v obou jazycích je v práci uveden 
rovněž název práce a klíčová slova). 
Na první pohled může zaujmout nízký počet kapitol, totiž pouhé dvě. Vzhledem 
k tématu a k volbě systematického uspořádání práce to však je pochopitelné. Po úvodu 
se totiž autorka (zcela předvídatelně a logicky) věnuje problematice svéprávnosti 
z pohledu hmotného práva (tento celek tvoří kap. 1) a na to navazuje těžiště práce, 
obsahující analýzu řízení o svéprávnosti (tento celek tvoří kap. 2). Systematické 
rozlišení části o hmotném a procesním právu tak determinuje počet kapitola a nelze 
tomu nic vytknout. Dále je třeba uvést, že druhá kapitola se podrobně člení na menší 
tematické celky, které jsou rovněž systematicky vhodně uspořádány a sledují 
standardní průběh zkoumaného řízení. V závěru pak autorka své poznatky shrnuje a 
celou právní úpravu hodnotí, při čemž pro její závěry lze nalézt oporu v textu práce. 
Formální členění na kapitoly a podkapitoly pak systematickému členění odpovídá 
(srov. výše). Lže uzavřít, že formální a systematické členění byly provedeny vhodně. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Práce je přehledná 
a přitom se diplomantka dokázala vyvarovat popisnému zpracování. Tak např. na s. 19 
a 25 konfrontuje různé názory a vyslovuje vlastní stanovisko, na s. 28 kriticky 
polemizuje se stanoviskem NS ČR, na mnoha místech uvádí své názory (vedle závěru 
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též na s. 5, 7, 11, 19, 27, 28, 31, 33, 44, 47, 52, 54, 56, 57, 58, tj. zcela konzistentně 
napříč celou prací). Rovněž kladně hodnotím, že autorka průběžně pracuje s relevantní 
judikaturou (přes třicet citovaných judikátů). Předložená práce je čtivá, neobsahuje 
zásadní věcné chyby a dostatečně prokazuje teoretické znalosti autorky a její 
schopnost zpracovat dané téma do podoby juristického výkladu. Lze uzavřít, že práce 
splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Hodnocená práce splnila cíle, které si diplomantka 

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

Diplomantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to 
nejen při studiu odborné literatury a relevantní 
judikatury, ale i při sepsání vlastního textu práce. 
Automatická kontrola shod provedená 
systémem theses.cz generuje dokument čítající 
1681 stran, představující 84 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, citací 
zákonných textů či judikatury, které logicky musí být 
shodné. Na základě uvedené kontroly shod tedy 
nelze učinit závěr o tom, že by diplomantka 
nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 

Logická stavba práce 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 diplomantka pracovala 
s téměř třiceti odbornými publikacemi a odbornými 
články, na které v textu práce odkazuje formou 
poznámek pod čarou (práce jich obsahuje celkem 
166). K práci s judikaturou (přes třicet judikátů) 
srov. kladně již výše. Zpracování práce svědčí o 
tom, že diplomantka odbornou literaturu nejen 
vyhledala, ale že s ní pracovala způsobem ve 
vědecké práci obvyklým. Diplomantka v práci 
neuvádí žádné srovnání se zahraniční právní 
úpravou, a tak tedy nepracovala s žádnou 
zahraniční literaturou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantka zpracovala zvolené téma 
dostatečně. Vyhnula se popisu právní úpravy a 
zaměřila se na zejm. na dílčí otázky řešení soudní 
praxí. Provedená analýza ve vztahu k zadanému 
tématu je na zcela dostatečné úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce nejsou grafy ani 
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tabulky, což je vzhledem k obsahu práce 
pochopitelné. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na 
poměrně dobré úrovni. Drobné nedostatky jsou 
pouze v interpunkci či ojedinělých překlepech (např. 
na s. 53 clausula rebus sic standibus, na s. 57, 
sedmý řádek zdola – interpunkce). 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
Na s. 26 autorka zmiňuje možnost využít v řízení o svéprávnosti předběžného opatření 
podle § 12 ZŘS. Při obhajobě se autorka zaměří na otázku, co by mělo (mohlo) být 
takovým předběžným opatřením uloženo, a to zvláště vzhledem k závěrům uvedeným 
na též straně ohledně usnesení sp. zn. 23 Co 444/2015. 
 
 

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. 
 
 
V Praze dne 8. ledna 2019 

_____________________________ 
JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


