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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Bc. Vít Kekula 

Téma práce: Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

Rozsah práce: 105 stran vlastního textu 

Datum odevzdání 
práce: 

18. 10. 2018 (elektronické i tištěné podoby) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

  Zvolené téma nelze považovat za nové, neboť je mu nejen v české 
procesualistice již tradičně věnována určitá pozornost. Dokonce můžeme konstatovat, 
že jde o téma „věčné“, které má své stálé postavení mezi zkoumanými instituty již od 
dob římského práva. Pokud by se tak někdo domníval, že zabývat se tedy těmito 
tradičními vlastnostmi soudního rozhodnutí je zbytečné, byl by ale na omylu. Nejen 
s ohledem na skutečnost, že konečně debaty o reformě civilního soudního řízení 
dospívají do fáze (alespoň v některých případech) skutečně seriózního diskurzu nad 
věcným záměrem civilního řádu soudního, ale i v souvislosti se snahami o zavedení 
nových institutů do českého civilního procesu (hromadných žalob), jde o téma velmi 
aktuální.  

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

použité metody 
  Zvolené téma diplomové práce vyžadovalo analýzu základních otázek 
spojených s institutem právní moci i vykonatelnosti, rozbor jejich vzájemných vztahů a 
rolí, které plní v procesu ochrany soukromých subjektivních práv. Autor přistoupil na 
základě svých teoretických poznatků ke zvolenému tématu v zásadě dobře. Poznatky 
získané studiem odborné literatury i judikatury dokázal použít ke zpracování zvoleného 
tématu. Z níže nastíněného formálního členění práce vyplývají i následující použité 
právně hermeneutické metody, tedy metody zkoumání práva. Diplomant použil ve své 
práci převážné metodu analytickou, která vykládá právo pomocí rozložení tohoto celku 
na jednotlivé části, což vede ke snazšímu pochopení jednotlivých institutů za použití 
metody gramatické, která je základní metodou pro vnímání psaného textu zákona. 
Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, při čemž lze čerpat z odborné literatury, 
odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. Níže bude posouzeno, 
zda si diplomant tyto teoretické otázky dostatečně osvojil. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

  Hodnocená práce je rozčleněna do pěti kapitol, které se dále vnitřně člení, 
úvodu a závěru. Součástí práce je rovněž seznam zkratek, seznam použitých zdrojů, 
abstrakt a klíčová slova a název práce (obojí v českém i anglickém jazyce). 
V úvodu diplomant seznamuje čtenáře s obsahem a zaměřením své diplomové práce 
včetně cíle, kterého chce při psaní práce dosáhnout. Po úvodu následuje kapitola první, 
ve které se autor věnoval stručnému rozboru relevantních mechanismů římského 
civilního procesu. Za stěžejní část práce je možné považovat další kapitoly, ve kterých 
se diplomant postupně zabývá problematikou formální právní moci a konečností 
rozhodnutí (kapitola 2.), posléze již materiální stránkou právní moci, a to nejprve 
závazností (kapitola 3.) a poté nezměnitelností (kapitola 4.). Institutu vykonatelnosti 
rozhodnutí je věnována samostatní kapitola 5. Práce je ukončena poměrně rozsáhlým 
závěrem, ve kterém autor shrnuje dílčí závěry, ke kterým v práci dospěl, a to včetně 
vlastních úvah de lege ferenda, o kterých by mohl pohovořit i při ústní obhajobě práce. 
Po formální stránce je práce rozčleněna vhodným způsobem. Jednotlivé části 
dostatečným způsobem vystihují témata, která patří do problematiky práce. 
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4. Vyjádření k práci 
S cílem práce, který autor popisuje v úvodu práce, byla konfrontována formální a 
systematická stránka práce a byla shledána jako vyhovující. Zbývá tedy posoudit 
uvedený záměr především z hlediska logické stavby, hloubky zpracování tématu, 
použitých právně-hermeneutických metod i práce se zdroji. Logická stavba práce 
vyplývá již z formálního a systematického pojetí. Autor postupoval od obecného 
k dílčímu, když nejprve pojednal o pojmu v obecné rovině a po té se věnoval dílčím 
otázkám (srov. již výše). Jednotlivé kapitoly pak na sebe navazují logicky, celková stavba 
práce působí koherentně. Rovněž dělení kapitol na dílčí celky je zvoleno vhodně, 
umožňuje přehlednou orientaci v díle a zároveň ukazuje na hloubku zpracování. Téma 
se autorovi podařilo zpracovat do dostatečné hloubky. O tom nejlépe vypovídá 
poznámkový aparát, který čítá celkem 442 poznámek pod čarou a rovněž počet 
použitých zdrojů (srov. dále). Zde je třeba vyzdvihnout také autorovu práci s judikaturou, 
která rovněž svědčí o hloubce zpracování tématu a jeho pečlivosti. Další přidanou 
hodnotu lze spatřovat v tom, že autor na mnoha místech připojuje své vlastní názory, 
nebojí se konfrontovat s názory v odborné literatuře a je schopen si tyto své obhájit 
(např. s. 15 – 16, 49 – 52, 58, 97 atd. a zejm. s. 104 a násl.). Lze-li některé návrhy autora 
považovat ze subjektivního hlediska za diskutabilní (alespoň při prvním pohledu), nelze 
nevidět, že i tyto návrhy jsou podloženy řádnou argumentací (např. úvahy o 
nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí). 
Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Diplomant se již 
samotnou volbou tématu vyhnul tomu, že by toto téma svádělo k popisnosti, ale i 
v místech, kde by tomu tak mohlo být, se toho dokázal vyvarovat a předložil práci, která 
je naopak hlubším zamyšlením nad zásadními instituty civilního procesu. Předložená 
práce je čtivá, neobsahuje zásadní věcné chyby a dostatečně prokazuje teoretické 
znalosti autora a jeho 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 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 a relevantní judikatury, ale i 
při sepsání vlastního textu práce, na mnoha místech 
vyjádřil své vlastní názory (srov. výše). 
Automatická kontrola shod provedená systémem 
Theses.cz generuje dokument čítající 2486 (!) stran, 
představující 70 dokumentů obsahujících shody. 
Míra shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 
5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument v souvislosti s posouzením práce 
prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se 
týkají povětšinou názvů právních předpisů či citací 
zákonných textů či citací judikatury, které logicky 
musí být shodné. Na základě uvedeného dokumentu 
tedy nelze učinit závěr o tom, že by diplomant 
nepostupoval 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 viz bod 3. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. Ze 
seznamu vyplývá, že pracoval s cca třiceti 
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publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru a rovněž s elektronickými 
zdroji a dále se značným množstvím judikatury. To 
je zcela postačující pro požadavky kladené na 
práce tohoto druhu. 
V souvislosti s prameny si oponent dovoluje 
poznamenat, že úrovni práce by jistě prospělo, 
jestliže by uchazeč více pracoval rovněž s 
cizojazyčnou literaturou, zvláště věnuje-li se právě 
těmto tradičním institutům. Knihovna Právnické 
fakulty UK obsahuje k danému tématu celkem 
bohatý výběr německé i jiné odborné literatury, 
kterou uchazeč vůbec nevyužil. Jako nedostatek 
práce hodnotí oponent též skutečnost, že – byť se 
autor věnuje v kapitole 1. římskému procesu – 
pozornost by si zajisté zasloužily i další historické 
milníky a souvislosti – judikaturu (staro)rakouských 
či našich prvorepublikových soudů v práci zcela 
pomíjí. Rovněž musím diplomantovi vytknout 
nesprávnou citaci právních předpisů. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu práce zpracoval co do 
podrobnosti způsobem odpovídajícím požadavkům 
na práce tohoto druhu. Hloubku zpracování 
dokresluje pečlivá práce s judikaturou a 
poznámkovým aparátem (srov. výše). Lze tedy 
uzavřít, že autor zvolené téma zpracoval a 
vyčerpal dostatečně. 

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. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na 
velmi dobré úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení. 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 
  Při ústní obhajobě by diplomant mohl pohovořit o problematice vlastností 
soudního smíru v kontextu s navrhovanou změnou ve věcném záměru civilního řádu 
soudního. 

 

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 20. listopadu 2018 
 

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


