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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Zvolené téma je aktuální, problematika odůvodnění soudního rozhodnutí, byť se na první 
pohled může jevit jako spíše technický prvek či detail v rámci klasických institutů civilního procesu, 
včetně soudního rozhodnutí, jež je jedním z nejzásadnějších bodů soudního řízení, představuje 
z bližšího pohledu velmi zásadní a vysoce aktuální téma. Autor jej totiž správně, jak vyplývá ze 
samotného názvu práce, chápe jako stěžejní, ba až kruciální podmínku pro naplnění požadavku 
spravedlivého procesu. Důvodem k tomuto pohledu není jen samotný formální zákonný požadavek 
na řádné odůvodnění rozhodnutí, ale především význam odůvodnění soudních rozhodnutí ve vztahu 
k vlastnosti, kterou by každé soudní rozhodnutí mělo mít, totiž k přesvědčivosti zejména rozsudku ve 
sporných věcech. Tomuto aspektu jak soudního rozhodnutí obecně, tak zejména jeho 
ústavněprávním konotacím ve vazbě na ústavní subjektivní právo účastníka soudního řízení na 
spravedlivý proces se v poslední době velmi významně a důsledně věnuje ústavní soud; z této 
skutečnosti autor vychází a úspěšně ji ve své práci i zachycuje a pracuje s ní. 

 
Hodnocení vedoucího: Výběr tématu práce hodnotím velmi pozitivně, jde o téma vyžadující 

vyšší nároky na jeho zpracování. Zpracování tématu umožňuje osvědčit, zda rigorozant úspěšně 
osvojí teoretické poznatky, zvládne je aplikovat, resp. zda rozvine své schopností v rámci vlastní tvůrčí 
činnosti.  
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody  

Zpracování tématu vyžaduje jak znalosti z oblasti nalézacího soudního řízení jako takového, a 
to nejen rámcově pokud se týká soudního rozhodnutí jako základního institutu, znalost souvislostí, 
aplikační praxe, různosti pohledů obecných soudů a soudu ústavního, obecné i ústavní judikatury, 
samozřejmě bez opomenutí příslušné odborné literatury, která zachycuje dílčí diskusi. Specifičnost 
tématu zvyšuje náročnost na kvalitu zpracování a výstup v podobě výsledného textu, jak ostatně 
konstatuji výše. Práce dále klade na autora nároky spočívající v podrobné analýze různých druhů 
soudních rozhodnutí a posouzení významu odůvodnění ve vazbě na právo na spravedlivý proces u 
každého z nich. Že autor se snaží nebýt ovlivněn určitým sklonem k samoúčelnému technicistnímu 
zpracování, vyžaduje rovněž určitý náročnější přístup. 

 
Autor se při zpracování tématu uchyluje jak l právně hermeneutickým metodám 

odpovídajícím systematice práce, převažující metodou je pak metoda analytická v kombinaci 
s metodou gramatickou. 

 

Hodnocení vedoucího: Autor při zpracování tématu vyhověl požadavkům kladeným na práce 

tohoto druhu. 

 
 
 



3. Formální a systematické členění práce  
Formálně autor práci člení do sedmi kapitol (vedle úvodu a závěru), doplněných seznamem 

vybraných zkratek a zdrojů, a konečně cizojazyčným shrnutím. 
Z formálního a systematického členění práce plyne, že autor se pečlivě soustředil na 

strukturu práce, aby postihl nuance daného tématu. 
Práce se postupně – zabývá historickými a ústavněprávními aspekty odůvodnění 

(odůvodňování) soudních rozhodnutí v českém civilním procesu (prvé dvě kapitoly), dále se již 
zaměřuje na čistě pozitivistickou civilněprocesní problematiku, a to posupně na odůvodnění 
meritorního rozhodnutí soudu prvního stupně a rozhodnutí procesních (kapitoly 3 a 4), následuje 
analýza specifik odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu (kapitola 5.). V šesté kapitole se autor 
věnuje smyslu a účelu odůvodnění soudního rozhodnutí, přičemž si podrobně všímá různých aspektů, 
včetně opravy odůvodnění. Závěrečná kapitola stati si všímá opět vztahu odůvodnění soudního 
rozhodnutí a principu předvídatelnosti, tentokrát podrobněji a i ve světle § 13 občanského zákoníku. 
V tomto ohledu jde vlastně již o specifický rozšířený závěr práce, který sám v tradičním shrnujícím 
pojetí práci formálně uzavírá. Závěr pak shrnuje dílčí výsledky autorova zkoumání, jež jsou 
doprovozeny příslušnou kritikou. 

 
Hodnocení vedoucího: Uvedené členění plně odpovídá úspěšně zvládnutému zpracování. 
 
 
 

4. Vyjádření k práci  
Celkově je práce zpracována na odpovídající úrovni, působí přehledně a obsahuje komplexní 

řešení autora. 
Práce danou právní úpravu nepopisuje, ale analyzuje a hodnotí, což činí s aktivním využitím 

podkladů – viz poznámkový aparát.  
Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že práce vyhovuje požadavkům kladeným na práce 

daného druhu. 
 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce    Úspěšné 

Samostatnost při zpracování tématu  Prokazatelná 

Logická stavba práce    Plně odpovídající tématu 

Práce s literaturou včetně citací   Vyhovující všem požadavkům 

Hloubka provedené analýzy   Zcela dostačující 

Úprava práce     Přehledná 

Jazyková a stylistická úroveň   Vyhovující 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Předloženou práci plně doporučuji k obhajobě, v jejímž rámci kladu tyto otázky: 

 
1) Jaký je názor autora na odůvodnění předběžného opatření? 

 
2) Jak tedy autor navrhuje změnit přístup k odůvodňování nemeritorních rozhodnutí – 

v tomto směru je v závěru práce až příliš strohý? 
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