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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka se ve své práci zabývá problematikou nesporných řízení, resp. konkrétně řízení 

ve věcech nezvěstnosti a smrti. Zvolené téma diplomové práce je aktuální problematikou, byť jde 

v aplikační praxi spíše o řízení ojedinělá. O to více jde však o řízení, která si zaslouží pozornost 

nejen aplikační praxe. Přínos zvoleného tématu lze proto spatřovat nejen v teoretickém rozboru 

jednotlivých uvedených řízení.  

 

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

metody 

Samotný cíl, který si autorka v úvodu práce vytyčila, tj. rozbor výše uvedených institutů jak 

v hmotněprávní, tak procesněprávní rovině (řízení o prohlášení člověka za nezvěstného, prohlášení 

člověka za mrtvého a řízení o určení data smrti před soudem prvního stupně) poukazuje na 

skutečnost, že byly na autorku kladeny náročné požadavky jak stran teoretických znalostí, tak 

jejich zpracování spolu s praktickými poznatky. Autorka ve své práci, a to za pomoci především 

deskriptivní, analytické a komparativní metody, přesvědčivě uplatňuje teoretické znalosti získané 

studiem odborné literatury, článků, ale i velmi vhodně vybrané judikatury vyšších soudů.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

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

rozčleněna do čtyř kapitol (1. Nezvěstnost, 2. Prohlášení za mrtvého, 3. Určení data smrti, 4. 

Srovnání české právní úpravy se španělskou právní úpravou), které se dále člení do konkrétně 

zaměřených podkapitol. Na zvolené systematice kladně hodnotím zejména nejprve zpracovaný 

hmotněprávní rozbor jednotlivých institutů, tak poté navazující rozbor procesněprávní, což činí 

práci velmi přehlednou a tím i čtivou. Již z uvedeného důvodu práce převyšuje požadavky, které 

jsou kladeny na tento druh prací.    

 

4. Vyjádření k práci 

Práce představuje přehledné, celistvé, velmi kvalitní a osobité dílo, které ve vhodných 

souvislostech využívá v dostatečné míře dosavadní literaturu i judikaturu spolu s autorčinými 

vlastními úvahami a závěry. Za velmi přínosnou považuji kapitolu komparativní, ve které se 

autorka věnovala zahraniční právní úpravě se zaměřením na vybrané instituty nezvěstnosti, důkazu 

smrti a prohlášení za mrtvého a jejich specifika ve Španělsku.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl 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 3 dokumentů. 

V případě kontroly Turnitin vykázal generátor shodu 



  

v 22%. Ve většině případů jde 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 odborné 

literatury, odborných publikací, odborných článků i 

judikatury vyšších soudů. Všechny zdroje jsou řádně 

citovány, poznámkový aparát je uspořádán 

přehledně. Poznámkový aparát čítá 208 poznámek 

pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve vztahu k tématu 

práce naprosto odpovídající. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je přehledně graficky upravena, grafy ani 

tabulky nebyly vzhledem ke zvolenému tématu 

použity.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce má kvalitní jazykovou a stylistickou úroveň. 

Diplomantka se vyjadřuje v práci věcně a 

srozumitelně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Pro ústní obhajobu práce se doporučuji zabývat otázkou nemožnosti prohlášení nezletilé 

osoby za nezvěstnou, o které se autorka práce zmiňuje na str. 6, a odůvodnění, event. srovnání se 

zahraniční právní úpravou.  

 

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 Výborně 

 

 

V Praze dne 14. 9. 2020 

 
_________________________ 

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. 

vedoucí práce 

 

 

 


