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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 Diplomantkou zvolené téma lze považovat nejen za neustále aktuální, ale především 

v duchu nadcházející možné rekodifikace občanského práva procesního i za nové téma sui 

generis, neboť každá práce na minimální úrovni této posuzované práce je pro možnou aplikační 

praxi rozhodně přínosnou novinkou.  

 Příprava jednání je jednou ze stěžejních stádií civilního soudního řízení, která je mnohdy 

v aplikační praxi soudy podceňovaná. Soudem zvolená forma přípravy jednání spolu s jejím 

kvalitním provedením výrazným způsobem ovlivňují nejen následující průběh civilního 

soudního řízení, ale rovněž – a to v neposlední řadě – i rozhodnutí soudu ve věci. Z tohoto 

důvodu bude soubor postupů soudu a institutů, které přípravu jednání tvoří, vždy předmětem 

zkoumání jak právní teorie, tak aplikační praxe soudů.   

 

2. Náročnost tématu 

 Zvolené téma kladlo na autorku nemalé nároky. Pro zpracování zvolené problematiky 

bylo nutné, aby diplomantka přesvědčivě ovládla jednak aktuální právní úpravu přípravy jednání, 

jednak teoretické principy, které vedou obecně k pochopení fungování civilního soudního řízení 

jako celku. Za pomoci analytické a komparativní metody autorka v práci na velmi dobré úrovni 

uplatňuje teoretické znalosti získané studiem odborné literatury, článků, ale i soudní judikatury. 

To vše kladlo na diplomantku nemalé požadavky, které však velmi zdařile naplnila. Její hlubší 

zájem o uvedenou problematiku vyplývající jak z její studentské vědecké činnosti, na základě 

které v průběhu svého studia úspěšně obhájila práci na téma „Institut kvalifikované výzvy“, tak 

z jejího zájmu o aplikační praxi soudů přispěl ke kvalitnímu a originálnímu zpracování zvolené 

problematiky. V diplomové práci se v neposlední řadě rovněž odrazily diplomantčiny získané 

praktické zkušenosti v rámci stáže na úseku Krajského soudu v Praze, které autorku vedly 

v některých jejích úvahách k daleko kritičtějšímu a rozhodně přínosnému pohledu na některé 

vybrané instituty.   

 

3. Formální a systematické členění práce 

 Předložená diplomová práce je vedle úvodu a závěru přehledně a systematicky 

rozčleněna do sedmi kapitol (1. Příprava jednání v českém právním řádu, 2. Vývoj přípravy 

jednání v českém právním řádu, 3. Zásady uplatňované při přípravě jednání, 4. Úkony při 

přípravě jednání, 5. Právní úprava přípravy jednání v zahraničních právních řádech, 6. Fikce 

nebo právní domněnka uznání? a 7. Věcný záměr CŘS a úvahy de lege ferenda) s tím, že hlavní 

těžiště práce, tj. aktuální právní úprava přípravného jednání, je obsaženo především v kapitole 

čtvrté. Nad rámec standardních požadavků kladených na práce tohoto druhu velmi kladně 

hodnotím zařazení kapitoly šesté, neboť pro komplexní zpracování tématu nelze opomíjet ani 

ústavní konformitu sankčního následku spojeného s kvalifikovanou výzvou a přípravným 

jednáním. Tuto kapitola autorka obohatila rovněž o provedení svého testu proporcionality, který 

doposud nebyl ve vztahu k sankčnímu následku Ústavním soudem ČR proveden. 

 V rámci zvoleného rozsahu na sebe jednotlivé kapitoly logicky navazují a zahrnují dílčí 

okruhy zvolené problematiky.   



 

4. Vyjádření k práci 

 Diplomová práce je neobvykle zdařilým a originálním zpracováním zvoleného tématu. 

Diplomantce se podařilo zpracovat problematiku přehledně, srozumitelně a pro čtenáře zajímavě. 

Diplomantka se kultivovaně, s porozuměním a patřičným nadhledem vyjadřuje k jednotlivým 

institutům a postupům soudů v rámci přípravy jednání. Vhodně tak kombinuje své poznatky 

načerpané z odborné literatury s poznatky z praxe. Seznam použitých zdrojů je bohatý a svědčící 

o hlubším zájmu autorky o zkoumanou problematiku. Autorčina práce s rozsáhlou judikaturou je 

vzhledem k náročnosti a požadavkům kladených na diplomanty obecně velmi vysoce 

uspokojivá. Na základě uvedeného proto 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. Vytyčený cíl práce, tj. zjištění, zda postupy a instituty 

přípravy jednání v civilním procesu efektivně slouží k naplňování cíle přípravy jednání a zda 

jsou zároveň legitimními prostředky k dosažení takového cíle a odpovídají požadavku 

spravedlivého projednání a rozhodnutí věci, byl autorkou splněn.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

   

 

 

 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený na str. 2 – 3 a 102 

byl splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu Diplomantka projevila schopnost 

pracovat samostatným a zároveň velmi 

tvůrčím způsobem, generátor shod 

vykázal shodu do 5% u celkem 

(pouze!) 36 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 bohatý počet zdrojů skládající se 

z odborné literatury, odborných 

publikací, judikatury soudů. Všechny 

zdroje jsou řádně citovány, 

poznámkový aparát je pečlivě a 

přehledně uspořádán. Poznámkový 

aparát čítá 329 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k 

tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve 

vztahu k tématu práce na velmi vysoké 

úrovni. 

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

grafy ani tabulky nebyly vzhledem ke 

zvolenému tématu použity. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a 

stylistickou úroveň.  



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 Při ústní obhajobě nechť se diplomantka zabývá otázkou povahy uznání podle §114b a 

§114c zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.   

  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

 

Předložená diplomová práce rozhodně 

splňuje požadavky, které jsou kladeny na 

tento druh prací a je proto způsobilá k ústní 

obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 

 

V Praze dne 11. 1. 2019 

 _________________________ 

JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 

vedoucí práce 

 

 


