
Posudek školitelky  

na disertační práci Mgr. Luboše Dörfla na téma: 

Znalec a znalecký posudek v civilním procesu 

I. 

Autor předložil k posouzení disertační práci o rozsahu  210 stran vlastního textu. Přílohou práce jsou – 

kromě příloh obligatorních – též statistické přehledy. 

II. 

K volbě tématu: 

Oblast znaleckého zkoumání považuji za jednu z nejvýznamnějších  otázek stavu, ale současně i 

vývoje civilního procesu. Náročnost  procesu skutkových zjištění trvale stoupá a jeho právní úprava, 

stejně jako aplikační praxe,  má bezprostřední vliv na kvalitu (ve smyslu věcné správnosti) rozhodnutí.  

Současně však stávající civilní proces čelí nadužívání  znaleckých posudků se všemi jeho nežádoucími 

dopady, včetně protahování  řízení a zvyšování jeho nákladnosti. Za jednu z nezávažnějších otázek 

procesního  dokazování  pak považuji hodnocení  (zejména z hlediska pravdivosti)  znaleckého 

posudku soudem. 

Z těchto důvodů považuji volbu tématu za zdařilou  a jeho zpracování za přínosné.  Ze shora 

uvedeného však současně vyplývá náročnost tématu. Tu autor navíc ztížil zaměřením práce i na otázky 

právního statusu znalce.  

III. 

Cíle  předložené práce považuji za jasně vymezené.  Metody pak za obvyklé ve vědecké práci. 

Práce je systematicky dobře rozvržena, text je přehledný a obsahově vyvážený. V partiích věnovaných 

platnému stavu práva převažuje popis, je však zasvěcený a letitá autorova praktická zkušenost se 

zkoumanou matérií  je zjevná.  Komparativní poznámky (věnované rakouské a slovenské úpravě, 

německou autor patrně vynechal z důvodů principiálních odlišností postavení znalce) vycházejí 

z autentických primárních zdrojů.   Namnoze autor vychází ze širokého okruhu rozhodnutí, které 

vybral s důrazem na relevanci a přesvědčivost argumentace. 

IV. 

Celkově představuje předložená disertační práce kvalitní dílo, které vyváženě a zasvěceně zpracovává 

jak problematiku postavení znalce, tak i významné stránky znaleckého posudku, jakožto jednoho 

z důkazních prostředků. Tímto pojetím se autorovi daří  naplnit vyslovenou tezi o významu vazby 

postavení znalců s kvalitou podávaných znaleckých posudků.  

Závěr: 

Práci hodnotím jako zdařilé zvládnutí disertačního zadání, a proto: 

práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. V jejím 

rámci nechť se autor detailněji vyjádří mj. k otázce  hodnocení znaleckého posudku soudem  

z hlediska pravdivosti. 



 

V Praze 20.ledna 2019 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

školitelka 

  

 


