
Posudek konzultanta 

na diplomovou práci Bc. Kláry Karpíškové na téma: 

Znalecký posudek a jeho hodnocení 

 

 

 

Autorka předložila k posouzení diplomovou práci o rozsahu 76 stran vlastního textu.  Práce 

obsahuje všechny náležitosti a přílohy formálního rázu. 

K volbě tématu: 

Autorka zvolila jako předmět svého zkoumání institut znaleckého posudku a problémy spojené 

s jeho hodnocením v civilním procesu. Jde o téma vysoce relevantní pro právní doktrínu i praxi. 

Náročnost tématu je dána zejm. relativně bohatým okruhem soudních rozhodnutí, jejichž 

znalost je pro zpracování tématu nezbytná. Postavení znalců a jejich činnost je navíc dotčena 

novou právní úpravou, která nabyde účinnosti v roce 2021, kterou však nelze při zpracování 

tématu pominout.   

K systematice práce: 

Předložená práce má věcně správnou vnitřní systematiku. Nejprve autorka přibližuje základy 

právní úpravy znalectví. Jde o výklady, které mají vzhledem k hlavnímu tématu adekvátní 

rozsah i hloubku. Další dvě části práce jsou již věnovány hlavním částem diplomového zadání, 

tj. znaleckému posudku a posléze pak jeho hodnocení. Nad rámec tématu zařazuje autorka 

krátký  exkurz ohledně přístupu praxe common law ke znaleckému posudku, resp. k osobě 

znalce (jiné komparativní úvahy v této partii uvedeny nejsou). Systematicky je text celkově  

rozvržen správně a logicky.   

 

K vlastnímu zpracování diplomového úkolu: 

Jak uvedeno shora předložená práce se zabývá náročným procesním institutem, znaleckým 

posudkem a neméně náročnou problematikou jeho hodnocení. Autorka své výklady opírá o 

velmi reprezentativní okruh soudních rozhodnutí (včetně nálezů Ústavního soudu ČR). 

V zásadě autorka téma vyčerpala, byť některé otázky by bylo možno ještě rozpracovat (např. 



argumenty, o které se opírá autorčin  negativní postoj k tzv. soukromým znaleckým posudkům 

v civilním procesu). v rámci ústní obhajoby by autorka mohla ještě mj. doplnit význam vztahu 

úpravy náhrady nákladů a využívání znaleckých posudků (jejich nadužívání). V rámci ústní 

obhajoby by autorka mohla rovněž rozvinout důsledky povahy usnesení o ustanovení znalce. 

Pokud jde o rozbor problematiky hodnocení znaleckého posudku, autorka správně zmiňuje 

zejm. zásadní změnu postoje judikatury k možnosti přezkumu (hodnocení) závěrů znalce a 

správně zdůrazňuje, o jaké argumenty se takový postoj opírá. Pokud jde o kritéria hodnocení 

znaleckého posudku, vychází autorka z relativně úzkého okruhu pramenů, v důsledku čehož 

pak důsledně nerozlišuje mezi pravdivostí a věrohodností důkazního prostředku, jakožto 

odlišných kritérií.  

Závěr práce  je pak stručným shrnutím získaných poznatků.    

Závěr: 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na tento druh prací a proto ji d o p o r u č u j i 

k ústní obhajobě. 

Navržená klasifikace: výborně. 

V Praze dne 24.8.2020 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

 


