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na rigorózní práci Mgr. Martina Hoška na téma: 

Dispoziční zásada ve sporném a nesporném řízení 

 

 

 

Autor předkládá k hodnocení rigorózní práci o deklarovaném rozsahu 184 322 znaků. Práce obsahuje 

všechny stanovené náležitosti formální povahy. 

K volbě tématu: 

Volbu tématu je třeba ocenit. Procesní zásady obecně jsou náročným objektem zkoumání na jedné 

straně pro vysokou míru abstrakce a současně proto, že vyžadují  výbornou  komplexní orientaci 

v procesním právu. Autor zvolil za své zadání analýzu projevů dispoziční zásady v nesporném řízení, 

jakožto předpoklad závěru o zachování diferenciace nalézacího řízení. 

K systematice práce: 

Text práce je rozvržen logicky, s respektem k přirozeným souvislostem tématu a věcně správně. Text 

je přehledný a jednotlivé partie mají vzájemně proporční rozsah.  

K vlastnímu zpracování tématu: 

Autor nejprve připomíná  pojem a vnitřní diferenciaci civilního procesu a komentuje jeho jednotlivé 

druhy. Následuje výklad  o dispoziční zásadě, její podstatě, účelu a důsledkům. Těžiště hodnocené 

práce představují kapitola 4. a 5., v nichž postupně autor analyzuje  projevy dispoziční zásady nejprve 

ve sporném řízení nalézacím a posléze v řízení  nalézacím nesporném. Jde v zásadě o deskripci 

jednotlivých institutů, ve kterých je dispoziční zásada do platné právní úpravy civilního procesu 

vyjádřena. Autor vychází z relativně úzkého okruhu literárních pramenů, cizojazyčné chybí, četnější je 

využívání judikatury. Hlubší míra analýzy je například použita při výkladu důsledků absentujících 

potřebných skutkových tvrzení v žalobě.  Na str. 35 práce chybí ve výčtu typů petitů alternativa 

facultas.  Ohledně přerušení řízení postrádám autorův jasný postoj, zda či do jaké míry představují 

různé důvody přerušení řízení dispozici ze strany účastníků řízení.  Analýza projevů dispoziční zásady 

v nesporném řízení je odborné literatuře ojedinělá a lze ji proto ocenit. Postrádám  však autorův postoj 

k otázce rozebírané   na s.65 nahoře. 

Práci uzavírá autorova závěrečná úvaha, završená závěrem o nezbytnosti zachování diferenciace uvnitř 

nalézacího řízení. 



 

Závěr: 

Celkově jde o práci na originální téma, která splňuje požadavky kladené na tento druh prací,  proto ji 

lze i před uvedené výhrady  d o p o r u č i t   k ústní obhajobě. 

V Praze dne 4.10.2019 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D.    

konzultantka 

 

 


