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POSUDEK OPONENTA DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
Jméno disertanta: JUDr. Jakub Maur 

Téma práce: Výkon advokacie se zaměřením na povinnosti 

advokáta 

Rozsah práce: 169 stran vlastního textu; 381 360 znaků (dle prohl. 

studenta), tj. 211,87 normostran 

Datum odevzdání práce: 26. 09. 2019 (el. verze), 30. 09. 2019 (tištěná verze) 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Hodnocení aktuálnosti tématu je nutno rozčlenit do dvou rovin. Problematiku výkonu 

advokacie lze považovat za tradiční téma české procesualistiky, které ovšem samo o sobě nebývá 

považováno za „klasické“ či „velké“ téma české civilistiky. O to zajímavější poznatky však 

může detailní pojednání, které se bude zabývat specifiky povinností advokáta, přinést. 

Výjimečná a nezastupitelná role advokátů při poskytování právních služeb a tedy při prosazování 

práva na právní pomoc podtrhuje originalitu práce, která skýtá potenciál vnést do současného 

diskurzu (např. o problematice odměny advokáta v tzv. bagatelních sporech apod.) nové, 

originální poznatky. Volbu tématu považuji rovněž za aktuální, vzhledem k tomu, že diskuse nad 

novou podobou budoucího civilního řízení dostala při zveřejnění věcného záměru civilního řádu 

soudního konkrétnější východiska. Pokud jde o zastoupení advokátem, netřeba připomínat, že 

koncepční změna navrhovaná v nové právní úpravě (povinné zastoupení advokátem již před 

soudem prvního stupně od určité hodnoty sporu) patří k tématům, kterým bude široká veřejnost 

odborná i laická věnovat značnou pozornost. 

 Hodnocení oponenta: Zpracování disertantem zvoleného tématu je schopno osvědčit, 

zda má předpoklady k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné 

teoretické činnosti. 

 

 

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

metody 

 Úvodní pasáž práce patří ve srovnání s obdobnými pracemi spíše ke stručnějším, takže 

výklad o metodologii, kterou autor volí, a o důvodech této volby v práci nenajdeme. Z formulace 

cílů práce (srov. dále) nicméně plyne, že autor bude muset použít standardní paletu právně-

hermeneutických metod, počítaje v to rovněž metodu historickou a komparační. Pokud jde o 

literaturu, lze konstatovat, že tématu výkonu advokacie je v české procesualistice věnována 

standardní pozornost, takže lze čerpat z množství zdrojů literatury komentářové, monografické i 

časopisecké. Zde je třeba uvést, že zaměření tématu na povinnosti advokáta představuje určitou 

výseč této problematiky (do jisté míry specifickou), což okruh dostupných zdrojů přeci jen 

zužuje. Úspěšné zpracování tématu (a zvláště pak této dílčí části) si tak nelze představit bez 

důsledné a podrobné práce s judikaturou. Konečně je náročnost na teoretické znalosti zvýšena 

také autorem indikovanou metodou komparační, a to se dvěma zahraničními právními úpravami. 

Autor hodlá komparovat s právní úpravou německou a anglickou, při čemž ve druhém případě se 

jedná o anglosaský právní systém, který stojí na zcela odlišných výchozích principech, s čímž se 

autor musí rovněž vypořádat. 

 Hodnocení oponenta: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, jakož i prokázání 

znalostí judikatury z dané specifické oblasti, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 

monografické, tak časopisecké, domácí i zahraniční, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny 

na práce tohoto druhu. 
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3. Formální a systematické členění práce 

 

 Systematické členění práce odpovídá výše naznačeným metodám práce. Autor postupuje 

zároveň od obecného k dílčímu. Tak v kap. 1 se zabývá výlučností a nezávislostí advokátního 

stavu, v kap. 2 historickými mezníky výkonu advokátní profese ve vybraných zemích 

(komparace s NDR a SRN a Anglií). Těžiště práce ovšem začíná v kap. 3, v jejímž rámci autor 

pojednává o současném právním postavení advokátů v justičním systému ČR. V kap. 4 se 

zabývá vztahem advokáta a klienta jako důvodu existence nezávislé advokátní profese a způsoby 

jeho vzniku. V kap. 5 pak analyzuje obsah vztahu advokáta a jeho klienta, se zaměřením na 

vzájemná práva a povinnosti a v kap. 6 zánik tohoto právního vztahu. V závěru své poznatky 

přehledně shrnuje (k tomu srov. dále). 

 Formální členění práce do kapitol a dílčích podkapitol rovněž zvolené systematice plně 

odpovídá, což platí i o dílčím členění podkapitol na další vnořené úrovně textu. Rozbor těchto 

dílčích podkapitol by již byl nad rámec tohoto posudku. V obecnosti však lze konstatovat, že 

zvolené systematické a v návaznosti na to pak formální členění práce je přehledné a že nebyl 

opomenut žádný důležitý aspekt dané problematiky. 

 Hodnocení oponenta: Systematika práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na 

práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování tématu i použitých právně-

hermeneutických metod. Zvolená systematika a v návaznosti na ni též formální členění práce 

dokládají, že disertant je schopen systematického a koncepčního přístupu ke zkoumané 

problematice a zároveň je schopen své poznatky systematicky, logicky provázaně a při tom 

přehledně sdělit čtenáři. 

 

 

4. Vyjádření k práci 

 

 Jak již naznačeno výše, úvodní pasáž práce patří k těm spíše stručnějším. Nicméně cíle, 

které si autor pro disertační práci vytyčil, z ní lze rekonstruovat (byť vyjádření cílů mohlo být 

podstatně pregnantnější). Cílem práce je „přispět k odborné a vědecké diskuzi na téma výkonu 

advokátní praxe advokáty, jakožto výlučnými poskytovateli právních služeb.“ Dále hodlá 

podrobit „analýze a syntéze samotný výkon advokacie de lege lata v souladu s aktuální právní 

úpravou, když empirická část publikace se následně zaměřuje na analýzu a komparaci faktorů, 

které přispěly k této právní úpravě.“ 

 Disertační práce má osvědčit autorovy předpoklady k samostatné činnosti v oblasti 

výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Cíle práce, tak, jak je autor nastavil, 

mají dobrý potenciál k tomu, aby mohl prokázat předem uvedené schopnosti. Tento potenciál 

mají především autorem naznačené pasáže komparační, jednak pokud jde o porovnání výkonu 

adokacie podle dřívější a současné právní úpravy, jednak pokud jde o komparaci se zahraničím. 

Autor by tak měl především na základě rozboru a komparace konfrontovat kvalitu současné 

legislativní úpravy, rovněž by pak měl naší legislativní úpravu konfrontovat s poznatky 

zjištěnými ze zahraničních právních úprav, kdy si vhodně zvolil jednu právní úpravu 

kontinentálního právního systému (německou) a druhou angloamerickou (anglickou). 

 Na práci lze kladně hodnotit především ucelené zpracování tématu, při čemž lze 

konstatovat, že autor rovněž pracoval s množstvím relevantní judikatury včetně rozhodnutí 

kárného senátu kárné komise ČAK (jak bylo ostatně již uvedeno výše v souvilosti s požadavky 

na zpracování tématu). Rovněž tak je zřejmá důsledná práce s literaturou (poznámkový aparát 

čítá celkem 399 poznámek pod čarou), a to i zahraniční. 

 K práci lze však uvést také některé výtky. Z mého pohledu nejzávažnější výtka se váže 

k názvu práce v kontextu s jejím obsahem. Autor v názvu deklaruje zaměření na povinnosti 
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advokáta, nicméně se posléze zabývá nejen povinnostmi, ale i právy (k tomu srov. zejm. kap. 5). 

Tuto skutečnost (zabývá se i právy) bych mu nijak nevytýkala, neboť zejména v poslední době 

můžeme často vysledovat tendence, kdy se každý zaměřuje spíše na svá práva, než na své 

povinnosti. Pokud chtěl a posléze se i zaměřil na obě složky, pak měl tomu přizpůsobit název své 

práce – např. „Výkon advokacie se zaměřením na vzájmený vztah advokáta a klienta“ apod. 

Dále autovi vytýkám, že komparační metodu využil pouze u historické kapitoly (kap. 2). 

Ačkoli nejprve obě komparované právní úpravy popisuje, posléze zdárně provedl syntézu 

získaných poznatků a čtenáři sděluje, v čem je podle autora daná úprava shodná s úpravou naší či 

v čem se naopak liší. Přitom by se vyloženě nabízelo tuto komparaci provádět téměř kontinuálně 

(s výjimkou kap. 3). Čtenáři tak vůbec není zřejmě, co např. z úpravy německé či anglické 

hodnotí autor ve vztahu ke zvolenému tématu (zejména na jeho zaměření) kladně, co záporně, 

jaké prvky by považoval de lege ferenda za přenositelné do našeho prostředí a čemu by mohly 

prospět, např. jaký aktuální interpretační problém by mohly vyřešit. Autor zde bohužel 

komparační metodu zvládl pouze nedokonale. 

 Konečně autorovi vytýkám značnou popisnost práce. Ač autor správně identifikuje napříč 

prací různé dílčí problémy a připojuje k nim názory jiných autorů či názory judikatury, jeho 

vlastní názory zaznívají jen zřídka. Děje se tak zejm. na s. 61 – 64, 77, 84, 90, 158, a i v závěru 

(kde by se dalo očekávat rozsáhlejší shrnutí dílčích závěrů včetně autorových návrhů de lege 

ferenda), což je ovšem vzhledem k rozsahu práce a vzhledem k množství dílčích otázek, které 

jsou v ní otevřeny (např. na s. 104 a na jiných místech práce), povýtce málo. Naopak některé 

považuji za minimálně diskutabilní (např. na s. 103). Potenciál tématu – prokázat schopnost 

k samostatné činnosti výzkumné či teoretické – tak zůstal do značné míry nevyužit. 

 Na pomezí mezi věcnými a formálními nedostatky stojí výtka ohledně zavedení seznamu 

ustálených zkratek. Autor nikde v textu práce nepoužívá ani standarní zavedené zkratky, ať už 

v jakékoliv formě (OSŘ, o. s. ř., obč. zák. apod.), vše je vždy za každým číslem konkrétního 

ustanovení vypsáno slovy, čímž je text práce zbytečně zatížen a snižuje se čtenářův komfort při 

čtení. Např. na s. 77 si čtenář 4x přečte slova „zákona o advokacii“ apod. na jiných místech 

práce. 

 Z dalších dílčích věcných, příp. i formálních nedostatků upozorňuji, že:  

- na s. 81 an. autor píše o „ustavení“ místo „ustanovení“ opatrovníka, 

- výklad o ustanovení opatrovníka na s. 82 je věcně nepřesný, 

- na s. 83 – chybně píše „městský soud v Praze“ s malým „m“ (!), 

- v pojednání o advokátovi v civilním řízení postrádám zmínku o dolacím řízení a o advokátním 

přímusu (tu najdeme až mnohem dále, a to na s. 105, kdy by si ovšem tato problematika 

zasloužila větší pozornost), 

- na s. 101 provádí autor rozlišené plné moci z pohledu hmotného práva, ale chybí doplnění o (ve 

vztahu k jeho tématu) zásadní rozlišení v právu procesním – doporučuji podívat se na procesní 

právní úpravu v § 25 odst. 1 o. s. ř., 

- na s. 151 nesprávně cituje advokátní tarif (opět upozorňuji, že pokud by si autor zavedl 

používání zkratek – pozn. viz výše, k tomuto problému by nedošlo), 

- na s. 154 nepřesně popisuje rozhodování o náhradě nákladů řízení v civilním řízení, neboť 

nereflektuje základní rozdíl mezi spornými a nespornými řízeními, 

- na s. 163 – 165 – uvedl autor případy kárných provinění advokátů, aniž ovšem tato opatřil 

vlastním komentářem, příp. uvedl, proč právě tato zvolil do daného výběru (opět stejná 

poznámka viz výše o nevyužití daného potenciálu). 

 Lze tedy uzavřít, že autor předložil práci, která zvolené téma uceleně zpracovává, 

avšak zároveň jí lze vytknout výše uvedené nedostatky věcné a rovněž drobné nedostatky 

formální. Domnívám se však, že výše uvedené vady nesnižují kvalitu práce natolik, aby 

nebylo možno práci k obhajobě doporučit.  

 Na základě uvedeného práci k obhajobě  d o p o r u č u j i. 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce (srov. již výše) autor splnil. Pro veškeré 

jeho závěry lze nalézt oporu v textu práce.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor při zpracování tématu postupoval 

samostatně. Kontrola shod provedená v systému 

Theses.cz generuje dokument čítající 8396 (!) stran, 

nalezeno bylo 197 (!) dokumentů obsahujících 

shody. Míra shody však v žádném dokumentu 

nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto 

obsáhlý dokument prostudovat, lze konstatovat, že 

nalezené shody se týkají povětšinou názvů právních 

předpisů či citací zákonných textů či citací 

judikatury, které logicky musí být shodné. Na 

základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit 

závěr o tom, že by disertant nepostupoval při 

tvorbě práce lege artis. 

Pozn.: Automatická kontrola shod prováděná 

systémem Turnitin zde nebyla provedena. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je standardní, podrobnosti 

již výše. Výtka k zaměření obsahu práce s ohledem 

na její název srov. v podrobnostech rovněž výše. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor pracuje se zdroji řádně a na citovanou 

literaturu průběžně odkazuje. K obsáhlosti 

poznámkového aparátu srov. již výše. Seznam 

zdrojů je přehledný. Vyplývá z něj, že autor 

pracoval s necelými stopadesáti publikacemi, 

některé jsou zahraniční – cizojazyčné a rovněž tak 

s judikaturou (cca 40). Úroveň práce se zdroji je 

dostačující pro práce tohoto druhu. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu disertační práce 

zpracoval co do podrobnosti způsobem 

odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 

k podrobnosti zpracování srov. již výše. Lze tedy 

uzavřít, že autor zvolené téma zpracoval a 

vyčerpal dostatečně. 

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. Součástí práce nejsou grafy, ale 

tabulka na s. 50. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 

požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je 

standardní (obsahuje drobné překlepy např. na 

s. 82, 83 aj.), odpovídající požadavkům kladeným 

na práce tohoto druhu. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

- V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se autor zabýval problematikou, kterou ve své práci 

nezmínil, a to je zastupování v rodinněprávních sporech, resp. v řízeních péče soudu o nezletilé, 

které považuji za specifické, neboť vedle vzájemného vztahu advokáta a jeho klienta, jak ho 

rigorózant v práci popsal, se těchto řízení účastní nezletilé dítě a je tedy snadné si představit, že 

dojde ke střetu zájmu klienta a nejlepšího zájmu dítěte. 

 

- Jaké hlavní rozdíly identifikoval autor mezi českou úpravou na straně jedné a úpravou 

německou a anglickou na straně druhé? Považuje autor z pohledu de lege ferenda za vhodnou 

další inspiraci v těchto právních řádech? Pokud ano, v jakých konkrétních otázkách? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práce prokazuje, že i přes výše uvedené 

nedostatky a výtky, je disertant schopen a 

připraven k samostatné činnosti v oblasti 

výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné 

teoretické činnosti. Z tohoto důvodu práci 

doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 27. ledna 2020 

 
_________________________ 

JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 

oponent disertační práce 


