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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka se ve své práci zabývá zkráceným (rozkazním) řízením v civilním procesu. 

Zvolené téma diplomové práce je a vždy bude neustále aktuální problematikou, neboť jde o jednu 

z forem civilního řízení, která naplňuje jeden z elementárních požadavků kladených na moderní 

soudní řízení, a to rychlost rozhodování sporů.  

  

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

metody 

Cílem zvoleného tématu diplomové práce byla diplomantčina snaha o komplexní zpracování 

zkrácených (rozkazních) řízení. V tomto směru byly proto na diplomantku kladeny zcela 

standardní nároky na zpracování kvalifikační práce. Diplomantka ve své práci, a to za pomoci 

převážně metody deskriptivní, v závěru práce rovněž metody komparativní, uplatnila teoretické 

znalosti získané studiem tuzemské i zahraniční odborné literatury, článků, ale i judikatury 

Ústavního soudu ČR či Nejvyššího soudu ČR.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená diplomová práce je vedle úvodu a závěru přehledně a systematicky rozčleněna 

do sedmi kapitol (1. Zkrácená (rozkazní) řízení, 2. Platební rozkaz, 3. Elektronický platební 

rozkaz, 4. Směnečný a šekový platební rozkaz, 5. Evropský platební rozkaz, 6. Rozkazní řízení 

podle věcného záměru civilního řádu soudního a 7. Komparace s francouzskou úpravou 

rozkazního řízení), které se dále člení do konkrétně zaměřených podkapitol.  

 

4. Vyjádření k práci 

Práce představuje převážně popisné dílo (což se bohužel odráží na řadě míst práce, kde 

absentují autorčiny vlastní názory a hodnocení). V práci postrádám především analytický přístup 

ke zpracovávané problematice, který by vedl ke konkrétním závěrům, tj. přínosům či naopak 

nedostatkům zkoumané platné právní úpravy. Uvedené se bohužel nevyskytuje ani v závěru práce, 

ve kterém se autorka omezila pouze na stručný popis obsahu jednotlivých kapitol. Na druhou 

stranu jde o práci přehlednou a celistvou, ve které je ve vhodných souvislostech využívána 

v dostatečné míře dosavadní literatura i judikatura. Za největší přínos práce považuji zpracování 

posledních dvou kapitol, a to jednak kapitolu o připravované právní úpravě zkrácených 

(rozkazních) řízeních ve věcném záměru civilního řádu soudního, jednak komparativní kapitolu o 

zkrácených (rozkazních) řízeních ve Francii.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený na str. 1 a zopakovaný v závěru 

práce byl splněn. 



  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka projevila schopnost pracovat 

samostatným a tvůrčím způsobem, generátor shod 

vykázal shodu do 5% u celkem 37 dokumentů. 

V případě kontroly Turnitin vykázal generátor shodu 

v 28% případů s počtem slov v nejdelším úseku 

podobnosti 57. Jedná se však o shodu pouze 

v názvech kapitol, citací a zdrojů.   

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na 

sebe tematicky navazují. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka využila při zpracování práce 

odpovídající počet zdrojů skládající se z tuzemské, 

ale i zahraniční (!) odborné literatury, odborných 

publikací, odborných článků i judikatury vyšších 

soudů. Zdroje jsou řádně citovány, poznámkový 

aparát je jinak uspořádán přehledně. Poznámkový 

aparát čítá 548 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve vztahu ke 

zvolenému tématu a vytyčenému cíli práce 

odpovídající. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je přehledně graficky upravena, grafy ani 

tabulky nabyly vzhledem ke zvolenému tématu 

použity. Na nerovné zarovnání textu a jeho 

formátování lze autorku upozornit na str. 101 a 102.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a stylistickou 

úroveň. Diplomantka se vyjadřuje v práci věcně a 

srozumitelně. Práce je na odpovídající úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Diplomantka by mohla uvést vlastní odůvodněný názor k problematice zpracované na          

str. 19 práce, kdy podle názoru Nejvyššího soudu ČR nemusí tzv. kvalifikovaná výzva spojená 

s platebním rozkazem splňovat zákonné požadavky ve smyslu § 114b odst. 1 o.s.ř., tj. nemusí 

odpovídat okolnostem případu či povaze věci?    

Dále nechť diplomantka charakterizuje povahu výroku o nákladech řízení v platebním 

rozkazu.   

 

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 Velmi dobře 

 

 

V Praze dne 13. 1. 2020 

 
_________________________ 

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. 
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