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1. Aktuálnost (novost) tématu 

  Diplomantkou zvolené téma je s ohledem na nedávnou rekodifikaci hmotněprávní 

úpravy svéprávnosti (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak rovněž její novou 

procesní úpravu (zák. č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních), neustále aktuální. 

Za více jak čtyři roky účinnosti uvedené právní úpravy došlo již nejen k novelizaci dílčích 

otázek, tak – a to především – tvorbě nové judikatury.  

  

2. Náročnost tématu 

  Zvolené téma kladlo na diplomantku vysoké nároky. Pro komplexní zpracování 

tématu bylo nutné, aby autorka přesvědčivě ovládla jednak hmotněprávní a procesní 

úpravu, jednak reflektovala aktuální judikatorní činnost soudů. To vše za pomoci 

omezeného množství zdrojů, neboť jde-li o knižní publikace, stále ještě převažuje 

komentářová literatura.  

  Uvedený nedostatek se autorka práce snažila vyvážit odbornými články a neustále 

vznikající judikaturou soudů. Zvolené téma je rozsahem velmi široké, avšak autorka již 

v úvodu své práce předem upozorňuje, kterými tématy se nebude zabývat vůbec (např. 

problematikou mírnějších a méně omezujících opatření, historickým vývojem, komparací 

jednotlivých mezinárodních úprav či řízením o přiznání svéprávnosti nezletilému podle § 

466 a násl. ZŘS).  

  Byť lze uvedený autorčin minimalistický přístup s ohledem na rozsah práce 

pochopit, je práci spíše na škodu. V práci proto postrádám alespoň stručné zpracování 

problematiky podpůrných opatření, popř. zpracování jejich vazby na rozhodnutí o omezení 

svéprávnosti, neboť jak občanský zákoník, tak zákon o zvláštních řízeních soudních 

podmiňují rozhodnutí o omezení svéprávnosti nemožností využití některého z mírnějších a 

méně omezujících opatření.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

  Diplomová práce je vedle úvodu a závěru systematicky rozčleněna do dvou 

hlavních kapitol, které jsou dále členěny do jednotlivých podkapitol a oddílů.  V první 

kapitole je diplomantkou obecně vymezen pojem svéprávnosti a předpoklady jejího 

omezení Druhá kapitola, která je zároveň hlavním těžištěm práce, se zaměřuje na řízení o 

svéprávnosti v užším slova smyslu, tj. řízení o omezení svéprávnosti ve smyslu §34 a násl. 

ZŘS. Systematika práce odpovídá zvolenému tématu.    

 

 

 



4. Vyjádření k práci 

  Předložená práce představuje převážně popisné dílo. Autorce se daří ve vhodných 

souvislostech využívat dosavadní literaturu, i když jde o převážně komentářovou literaturu, 

tak i judikaturu. Přínosem práce je jednak zapracování judikatury nejvyšších soudů, jednak 

snaha o vlastní úvahy a návrhy na možná řešení de lege ferenda (např. kritický přístup 

autorky k možnému upuštění od vypracování znaleckého posudku či provedené zhlédnutí 

posuzovaného osobou odlišnou od soudce). Práce však nepřináší nic nového. Lze se 

domnívat, že zvolené téma by si zasloužilo provedení hlubší a pečlivější analýzy, než jak je 

v předmětné práci provedeno, popř. nepomíjet historický vývoj právní úpravy či vazbu na 

mírnější a méně omezující opatření, jak jsem uvedla výše. 

  Cíl práce, tj. poskytnutí uceleného přehledu o řízení o svéprávnosti s komplexní 

analýzou procesních i hmotněprávních zákonných ustanovení, nebyl autorkou 

vyčerpávajícím způsobem splněn, avšak přihlédnu-li v úvodu vymezenému autorčinu 

záměru, lze konstatovat, že byl ještě splněn.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

  Při ústní obhajobě, nechť diplomantka zhodnotí současný postoj aplikační praxe 

soudů k otázce (ne)možného navrácení svéprávnosti člověku, který pro svou duševní 

poruchu fakticky není schopen žádného právního jednání (např. imobilní těžce duševně 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený na str. 2 a 

zopakovaný na str. 59 byl ještě splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu Diplomantka projevila schopnost 

pracovat samostatným a zároveň 

tvůrčím způsobem, generátor vykázal 

shodu do 5% u celkem 84 dokumentů. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a 

jednotlivé kapitoly na sebe tematicky 

navazují. 

Práce s literaturou (využití cizojazyčné 

literatury) včetně citací 

Diplomantka využila při zpracování 

práce dostatečný počet dostupných 

zdrojů skládající se z odborné 

literatury, odborných publikací – 

převážně komentářové literatury – 

odborných článků i judikatury soudů. 

Všechny zdroje jsou řádně citovány, 

poznámkový aparát je pečlivě a 

přehledně uspořádán. Poznámkový 

aparát čítá 166 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k 

tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve 

vztahu k tématu práce ještě dobrá. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je přehledně graficky upravena, 

grafy ani tabulky nabyly vzhledem ke 

zvolenému tématu použity. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a 

stylistickou úroveň.  



nemocný člověk), a za účelem ochrany jeho zájmů s tím související otázku (ne)možného 

jmenování opatrovníka ve smyslu §465 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

 

7. Závěr 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

 

Předložená diplomová práce splňuje 

požadavky, které jsou kladeny na tento druh 

prací a je proto způsobilá k ústní obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 

 

 

 

V Praze dne 16. 1. 2019 

        JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 

oponentka diplomové práce 

 

 

 

 


