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POSUDEK OPONENTA   DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno diplomanta: Bc. Klára Karpíšková 

Téma práce: Znalecký posudek a jeho hodnocení 

Rozsah práce: 173 342 znaků 

Datum odevzdání práce: 27.7. 2020  

1 Aktuálnost (novost) tématu: Vybrané téma pokládám za vysoce aktuální. Znalecký posudek 

jako jeden z důkazních prostředků se na první a neznalý pohled jeví jako relativně 

bezproblémové téma. O tom, že tomu tak není svědčí řada částí této diplomové práce, v níž se 

autorka zabývá i novým a ještě neúčinným zákonem o znalcích a tlumočnících. Autorka 

v řadě případů konfrontuje často rozpornou judikaturu, či spíše její vývoj, v němž dochází ke 

změně stěžejních názorů, zde především na věcné zkoumání posudku soudem. Autorka velmi 

zasvěceně problémy rozebírá, zaujímá k nim stanoviska a vlastní zdůvodněné názory. 

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

metody: 

Zpracování takového náročného tématu se neobejde bez dobrých a podrobných znalostí 

judikatury i odborné literatury, o nichž mě autorky přesvědčila. Jak uvedla autorka v dedikaci, 

měla přístup i k praktické činnosti znalce, což úroveň práce jen zvyšuje.  

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna do tří hlavních částí. V první části se autorka věnuje k právní úpravě výkonu 

znalecké činnosti, kdy k dosavadní úpravě užívá i srovnání s budoucí úpravou v novém 

zákoně. Ve druhé části autorka zkoumá samotný autorský posudek a ve třetí části se zabývá 

přezkoumávání posudku soudem či revizním posudkem. 

4. Vyjádření k práci: 

Za stěžejní pokládám zejména druhou a třetí část práce. Autorka podrobně zkoumá kritéria 

pro hodnocení posudku jako důkazního prostředku schopného mít odpovídající důkazní sílu a 

hodnotu. Autorka se zabývá aplikací zásady volného hodnocení důkazů, kdy opticky posudek 

působí v důkazním řetězení jako by měl vyšší důkazní sílu než jiné důkazní prostředky. 

Autorka se snaží překlenout výkladem posudek, jemuž § 127a OSŘ dal povahu posudku , na 

rozdíl od takto vyhotoveného posudku před účinností uvedeného ustanovení. Již zmíněný 

vývoj judikatury na možnost věcného zkoumání posudku jsem již zmínil. Zde se jedná 

skutečně o významný názorový obrat, který osobně vítám.  

5. Kritéria hodnocení práce:  

- splnění cíle práce: splněn 

- logická stavba práce: odpovídající-  dobrá 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: autorka pracuje se zdroji 

užitými pro tvorbu práce v souladu s normami pro tvorbu diplomové práce 



2 
 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): dobrá 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Podrobnější připomínky nemám. Při obhajobě bych chtěl slyšet podrobněji názor autorky na 

srovnání důkazní hodnoty ( neužívám úmyslně slova „síla“) , srovnáme-li znalecký posudek 

bez prohlášení znalce, že je si vědom následků nepravdivých údajů v posudku se stejným 

posudkem s uvedeným prohlášením. Jde mi o to, zda uvedená úprava tak trochu nehraničí 

s porušením práva na spravedlivý proces.  

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  

Výborně 

 

V Praze dne 25.8. 2020  

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


