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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 pouze 

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

komentářová literatura. S tímto nedostatkem se však autorka v práci vypořádala 

mimořádně obstojně a práci obohatila rovněž nejen o aktuální odborné články, o již výše 

zmíněnou neustále vznikající judikaturu soudů, ale projevila zároveň snahu zjistit 

k aktuálně řešeným otázkám postoj akademické obce. Vzhledem k uvedené náročnosti, 

k omezenému počtu dostupných zdrojů a její snaze poskytnout čtenáři názory široké 

odborné veřejnosti lze konstatovat, že autorka se s tématem vypořádala nadprůměrně.      

 

3. Formální a systematické členění práce 

  Diplomová práce je vedle úvodu a závěru přehledně a systematicky rozčleněna do 

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

kapitole je diplomantkou obecně vymezen pojem svéprávnosti a jejího omezení, tj. jde 

především o hmotněprávní vymezení zkoumaného institutu. Druhá kapitola se zaměřuje na 

historické zkoumání, tj. vývoj institutu omezení svéprávnosti a řízení o omezení 

svéprávnosti. Hlavní těžiště práce pak tvoří kapitola třetí, tj. řízení o omezení svéprávnosti. 

Čtvrtá kapitola pojednává o vybrané judikatuře ESLP mající vliv na řízení o omezení 

svéprávnosti. Systematika práce plně odpovídá zvolenému tématu.    

 

4. Vyjádření k práci 

  Předložená diplomová práce je kvalitně zpracovaným, přehledným a čtivým 

dílem. Přístup autorky ke zpracování tématu je originální. Tomu nasvědčuje jednak její 

snaha o komplexní zpracování tématu (včetně reflexe mírnějších a méně omezujících 

opatření), jednak její pozornost věnována určitým dílčím problematickým otázkám 

(zejména otázce zhlédnutí a otázce formulace výroku), a to včetně zdařilého zpracování 

čtvrté kapitoly o vybrané judikatuře ESLP. Autorka se s porozuměním a patřičným 



nadhledem vyjadřuje k problematickým otázkám. Vhodně kombinuje své poznatky 

načerpané z dostupné odborné literatury s poznatky získanými na studijní praxi u 

Okresního soudu v Šumperku, kdy byla přidělena samosoudci na civilním úseku se 

specializací právě na řízení ve věcech svéprávnosti. Seznam použitých zdrojů je bohatý a 

svědčící o hlubším zájmu autorky o zkoumanou problematiku. Diplomantčina práce s nově 

vznikající judikaturou je vzhledem k náročnosti a obecným požadavkům kladených na 

tento druh práce velmi vysoce uspokojivá. Velmi kladně hodnotím skutečnost, že se 

autorka neomezila na pouhý popis problematiky, jak by se mohlo ve vztahu jak ke 

zvolenému tématu, tak ve vztahu k druhu práce, nabízet. Na řadě míst své práce přistupuje 

k problematice kriticky, avšak uvážlivě a nabízí rovněž možná řešení. Rozsah, způsob a 

autorčin přístup ke zpracování téma převyšují i drobné formální či jazykové nedostatky. 

Cíl práce, tj. přehledné shrnutí současné právní úpravy řízení o omezení svéprávnosti 

s důrazem na problematická a nejednoznačná zákonná východiska či na oblasti, ve kterých 

výslovná právní úprava zcela chybí, byl autorkou splněn.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

  Při ústní obhajobě doporučuji se zabývat otázkou formulace výroku, kterým se 

omezuje svéprávnost. 

 

   

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený na str. 2 a 

zopakovaný na str. 78 byl splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu Diplomantka projevila schopnost 

pracovat samostatným a zároveň velmi 

tvůrčím způsobem, generátor vykázal 

shodu do 5% u celkem 310 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 zdrojů 

skládající se z odborné literatury, 

odborných publikací, odborných článků 

i judikatury soudů. Všechny zdroje jsou 

řádně citovány, poznámkový aparát je 

pečlivě a přehledně uspořádán. 

Poznámkový aparát čítá 231 poznámek 

pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k 

tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve 

vztahu k tématu práce nadprůměrná. 

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.  



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 Výborně  

 

 

 

V Praze dne 18. 1. 2019 

        JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 

 

 


