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OPONENTSKÝ POSUDEK (RIGORÓZNÍ PRÁCE): 
UZNÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE JAKO PRÁCE RIGORÓZNÍ 

 

Jméno rigorózanta: Mgr. Vít Hrnčiřík, Ph. D. 

Téma práce: Předběžné opatření v civilním procesu 

Rozsah práce: 230 stran vlastního textu 

Datum odevzdání 
práce: 

09. 11. 2019 (el. i tištěné podoby) 

 
 
Předložená disertační práce, která je předmětem žádosti o její uznání za práci 
rigorózní, je posuzována v souladu s požadavky uvedenými v čl. 4 odst. 3 rigorózního 
řádu UK ve spojení s čl. 3 odst. 1 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
 

Předložená práce byla obhájena dne 23. 05. 2017 na Právnické fakultě UK. Školitelkou 
disertanta byla prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., která předloženou disertační práci 
doporučovala ve svém vyjádření ze dne 30. 01. 2017 (v textu dále jen „vyjádření školitele 
DisP“) k obhajobě se závěrem, že považuje práci „za disertaci nadprůměrné úrovně“ a za 
„kvalitní, přínosnou pro teorii i praxi“. Oponentský posudek vypracovali doc. JUDr. PhDr. 
David Elischer, Ph.D. (posudek ze dne 30. 01. 2017, v textu dále jen „posudek prvního 
oponenta DisP“) a JUDr. Martin Vychopeň (posudek ze dne 03. 04. 2017, v textu dále jen 
„posudek druhého oponenta DisP“), oba práci k obhajobě doporučili. 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
  Třebaže od zpracování práce uplynuly již více jak tři roky, na aktuálnosti 
tématu to nic nemění. Aktuálnost tématu je podpořena současnou debatou o reformě 
civilního soudního řízení. Plnohodnotný diskurz o reformě současné právní úpravy si 
nelze představit bez toho, aby byla zároveň reflektována aktuální právní úprava 
daného institutu, a to zejména z hlediska jejího fungování v praxi. Jakékoli úvahy o 
nové právní úpravě je samozřejmě nutné provádět v kontextu kritického hodnocení. 
Účelem pak není pouhý popis právní úpravy, ale průběžné srovnání, analýza a 
konečné vyvození důsledků z takto zjištěných skutečností, které by mohly být 
podnětným návrhem de lege ferenda. To platí tím spíše, že autor práce si mezi své 

metody zařadil i právní komparaci (s. 4). Totéž platí o závěrech, k nimž autor v práci 
dospěl. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 

kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si uchazeč osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 

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

 
  Zpracování zvoleného tématu vyžaduje znalosti teoretické, a to nejen 
zvoleného institutu předběžného opatření, ale i rozsáhlé problematiky nalézacího 
řízení. Úspěšné zpracování tématu není možné bez dostatečně hlubokého osvojení 
široké palety doktrinálních názorů. To samo o sobě zvyšuje náročnost na úspěšné 
zpracování tématu. Náročnost na vstupní údaje je dále umocněna volbou komparační 
metody. Nejde jen o náročnější práci se zahraniční literaturou. Jak ostatně zmiňuje i 
posudek školitelky, autor rozebírá jednotlivé otázky na bázi zejména německy psané 
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literatury, kterou v širokém rozsahu ovládl. Nelze si nevšimnout, že autor komparaci 
zpracoval skutečně zevrubně. O tom svědčí např. historické pojednání (s. 7 an.) a pak 
zejména část čtvrtá (s. 29 an.). Je zřejmé, že práce musí zohledňovat a vzájemně 
propojit hned tři roviny: obecně teoretickou, komparační a de lege lata (ve vztahu 
k současné české úpravě). Ve vztahu k náročnosti zpracování tématu je třeba též 
zmínit, že úspěšné zpracování není možné ani bez důkladné analýzy judikatury včetně 
zahraniční, která právě v otázce předběžných opatření vždy hrála zásadní roli pro další 
formování obecných doktrinálních názorů. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 

jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z velkého a 
reprezentativního okruhu domácí i zahraniční literatury (a náročné je tak spíše utřídění 
těchto pramenů a orientace v nich), ať už monografické, učebnicové, či časopisecké, 
odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. Zpracování takto 
široce vymezeného tématu na úrovni rigorózní práce vyžaduje nepochybně značný 
rozsah znalostí uchazeče. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce rozčleněna do pěti kapitol (velkého rozsahu), 
k čemuž je nutno připočíst úvod a závěr (a shrnutí). Struktura práce je popsána a 
hodnocena v posudcích obou oponentů DisP i posudku školitelky a v tomto ohledu na 
ně lze odkázat. Sluší se dodat, že systematika práce je vystavěna logicky a koherentně 
s hlavními metodami práce (především s metodou komparační). 
  Oponentské hodnocení: Systematické i formální členění práce odpovídá 

požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 
 
4. Vyjádření k práci 

 
  Celkově práci hodnotím – ve shodě s vyjádřením školitelky DisP i obou 
oponentů DisP – jako zpracovanou po odborné stránce na nadstandardní, resp. 
nadprůměrné úrovni. Práce je přehledná, téma zpracovává komplexním způsobem. 
Z posudku školitelky DisP lze zejména uvést: „Autorova práce s literaturou, judikaturou 
i nálezy Ústavního soudu, sama o sobě kvalitní, je velmi vhodně doplněna řadou 
příkladů, které autor čerpá z uvedených zdrojů, ale též je sám tvoří. Oceňuji i styl 
výkladu, jeho systematičnost, přehlednost, logický postup.“ S uvedenými závěry lze po 
prostudování práce jedině souhlasit. Rovněž v posudku prvního oponenta DisP je 
kladně hodnocen komplexní charakter práce a autorova schopnost syntetického 
myšlení (s. 2 posudku). Rovněž tak v posudku druhého oponenta DisP se konstatuje, 
že: „Z hlediska komplexnosti pak lze ocenit i popis problematiky výkonu rozhodnutí 
předběžných opatření a úvahy o rozsahu a obsahu práva na náhradu škody a 
problematiku jistoty skládanou navrhovatelem (či odpůrcem).“ Rovněž s těmito závěry 
je třeba plně souhlasit. K tomu je třeba dodat, že předložená práce jednoznačně 
dokládá autorovu schopnost k samostatné tvůrčí a vědecké činnosti. Autor prokázal 
schopnost orientace jak v oblasti teoretické, tak v rámci roviny de lege lata. Rovněž 
metoda komparační je napříč celou prací vedena lege artis a je třeba kladně hodnotit 
autorovu schopnost zúročit poznatky ohledně zahraničních úprav při úvahách a 
argumentaci ohledně českého práva (tj. ohledně příslušných ustanovení o. s. ř.). 
Rovněž upozorňuji na mimořádně důkladnou práci s judikaturou, kdy autor vyhledal 
relevantní judikáty vztahující se k naší právní úpravě (vč. nálezů Ústavního soudu) a 
rovněž judikáty (či právní věty) soudů zahraničních. Je zřejmé, že takto podrobná 
práce s judikaturou bohatě naplňuje (resp. dalece přesahuje) požadavky kladené na 
práce rigorózní. 
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  Autorovi pouze vytýkám, že mohl vedle seznamu literatury uspořádat rovněž 
seznam vyhledané a použité judikatury, což by přispělo ke zvýšení přehlednosti práce. 
Vzhledem k celkovému hodnocení jde však o drobnost, která nijak nesnižuje celkovou 
kvalitu práce. 

 
  Na základě analýzy práce provedené systémem Theses.cz lze konstatovat 
následující: 

 
  1) Automatická kontrola shody provedená přes systém Theses.cz generuje 
dokument o 32323 stranách představující 417 srovnávaných dokumentů. 

 
  2) Dokument č. 1 je shodný v míře 98 %. Jedná se o záznam obsahující 
disertační práci autora, která je nyní posuzována za účelem uznání za práci rigorózní. 
Z toho plyne, že k uznání předložená disertační práce nebyla po obhajobě opatřena 
dodatky. Rozdíl shody ve výši 2 % je zjevně dán opravou tiskových chyb či překlepů. 
S ohledem na tyto skutečnosti je zřejmé, že k uznání za práci rigorózní byla tedy 
předložena práce v té podobě, jako byla obhájena za práci disertační. 

 
  3) Počínaje dokumentem č. 2 nepřesahuje míra shody 5 %. Nakolik je 
v lidských silách všechny dokumenty prostudovat v souvislosti s hodnocením práce, lze 
konstatovat, že zkoumané shody se týkají pouze např. názvů právních předpisů a jejich 
citací, či legálních definic, které z povahy věci musí být shodné, stejně jako citace 
relevantní judikatury. 
 
  Automatická kontrola shod provedená systémem Turnitin indikuje 3 
zdroje obsahujících shody, čímž generuje celkovou podobnost (overall similarity) 99 %. 

Z toho je však třeba věnovat pozornost pouze zdroji č. 1, kde je indikována shoda 99 % 
(počínaje zdrojem č. 2 jde pouze o 1 %). Pokud jde o zdroj č. 1, lze konstatovat, že 
indikovaná shoda je rovněž, jak bylo konstatováno výše, dána výsledkem porovnání s 
disertační prací autora, která je nyní posuzována za účelem uznání za práci rigorózní. 
Z toho plyne, že k uznání předložená disertační práce nebyla po obhajobě opatřena 
dodatky. Rozdíl shody ve výši 1 % je zjevně dán opravou tiskových chyb či překlepů. 
S ohledem i na tyto skutečnosti je zřejmé a možné učinit shodný závěr jako u kontroly 
provedené systémem Theses.cz, že k uznání za práci rigorózní byla tedy předložena 
práce v té podobě, jako byla obhájena za práci disertační. 
 
 
  Na základě těchto kontrol tedy nelze učinit závěr, že by uchazeč 
nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 

 
Na základě uvedeného uzavírám, a to shodně s posudky vedoucího i 

oponentů DisP, že předložená práce představuje nadstandardně zpracovanou 
práci, která je odrazem již pevně formované vědecké osobnosti.  

Na základě uvedeného DOPORUČUJI uznání této práce za práci 
rigorózní. 

 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Autor cíl práce splnil. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
mimořádnou schopnost samostatné práce, a to 

jak při studiu odborné literatury, tak i relevantní 
judikatury.  

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je vhodná. Podrobněji je 
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tento závěr odůvodněn v bodě č. 3 výše. Jednotlivé 
části na sebe tematicky těsně navazují, práce je 
metodicky koherentní. Logická stavba práce je již 
zhodnocena výše a lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je seznam odborné literatury, 
z něhož je zřejmé, že autor pracoval s více jak sto 
odbornými zdroji, ať už monografického, 
komentářového, učebnicového či časopiseckého 
charakteru, mnohé z nich jsou zahraniční (cca 65). 
Na veškerou literaturu autor průběžně odkazuje 
formou poznámek pod čarou (celkem 932), což 
rovněž svědčí o důkladné práci se zdroji. Autor 
v práci se zdroji splnil požadavky kladené na 
práce tohoto druhu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor zvolené téma zpracoval zevrubně a do velké 
hloubky (srov. již výše). Lze tedy uzavřít, že autor 
zvolené téma zpracoval a vyčerpal do 
dostatečné hloubky vyžadované pro rigorózní 
práce. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně převyšuje průměrnou 
normostranu. Celkově lze uzavřít, že úprava 
odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto 
druhu. Práce neobsahuje tabulky ani grafy, což je 
vzhledem k danému tématu pochopitelné. Lze 
uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na 
vynikající úrovni.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
 Při obhajobě práce se autor může zaměřit na problematiku ustanovení § 169 odst. 2 
o. s. ř., tedy na otázku, zda má usnesení o nařízení předběžného opatření obsahovat 
odůvodnění. O této problematice je možné hovořit nejen z pohledu pozitivního práva, ale i 
s ohledem na relevantní judikaturu. Jak tuto problematiku řeší německá právní úprava? 
Považuje autor z pohledu de lege ferenda za vhodnou inspiraci v zahraniční právní úpravě? 
Pokud ano, jak konkrétně? 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
práce, jak po stránce formální, tak i 
obsahové, splňuje požadavky kladené na 
rigorózní práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky. 
S ohledem na výše uvedené doporučuji 
její uznání za práci rigorózní a její přijetí 
k ústní obhajobě. 

 
V Praze dne 28. ledna 2020 
       _________________________________ 

JUDr. Dita Frintová, Ph. D. 
oponent rigorózní práce 


