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OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

 

Jméno diplomanta:  Tomáš Brůha 

Téma práce:   Uznání a vzdání se procesního nároku 

Rozsah práce:   63 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: dle informačního systému, práce datována 17. 11. 2019 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 
 

Autorem zvolené téma považuji za i v současnosti stále aktuální, a to zejména s ohledem na 

diskuse o možné rekodifikaci právní úpravy sporného civilního řízení, které se bezprostředně 

dotýká. Byť autor vychází dominantně spíše z historického vývoje, tudíž nelze říci, že by se 

jednalo o myšlenkové novinky, lze jeho práci považovat za podnětnou z hlediska budoucí 

procesní úpravy. 

 

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

použité metody: 
 

Zvolené téma považuji za středně náročné na teoretické znalosti, neboť se jedná o relativně 

svébytný institut (resp. jejich úzce související dvojici), který lze pojmout a zpracovat 

samostatně, bez nutnosti zabývat se civilním procesem v plné šíři. Z hlediska vstupních údajů 

je možno vycházet z historických pramenů a  z existující judikatury, které lze zpracovat 

standardními analytickými a komparativními metodami. Náročnost vlastního vypracování 

práce a volbu a použití vhodných metod lze pokládat za střední.  

 

3. Formální a systematické členění práce: 
 

Práce má vedle úvodu a závěru tři větší kapitoly vlastního textu. Diplomant se nejprve věnuje 

stručnému vymezení základních pojmů (kapitola 1), následně přehledu historického vývoje 

zejména od civilního soudního řádu z r. 1895 přes u nás platné předpisy pozdější (kapitola 2) 

a následně největší část práce věnuje platnému právu a jeho výkladu v souvislosti se zvolenou 

tematikou (kapitola 3). Zvolené členění má vnitřní logiku a konzistenci. 

 

4. Vyjádření k práci: 
 

Předložená práce představuje poměrně kvalitní shrnutí problematiky, kterou si vytkla za své 

téma. Autor místy nabízí i vlastní myšlenky, nejedná se tedy čistě o kompilaci závěrů 

z použitých zdrojů. Vzhledem k tomu, že problematika uznání nároku či vzdání se ho 

nepochybně je univerzální, překračující hranice českého právního řádu, mohlo by práci 

obohatit, pokud by autor býval využil více metodu srovnávací a zapojil do práce i podněty 

z cizích právních řádů, nikoli pouze historickou právní úpravu dříve platnou na území České 

republiky. 

 

5. Kritéria hodnocení práce (splnění cíle práce, samostatnost při zpracování tématu 

včetně zhodnocení z hlediska plagiátorství, logická stavba práce, práce se zdroji / 

využití cizojazyčných zdrojů, včetně citací, hloubka provedené analýzy ve vztahu 

k tématu, úprava práce, jazyková a stylistická úroveň): 
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Autor usiluje v práci podat obraz problematiky uznání nároku či vzdání se nároku v rámci 

civilního sporného řízení, a to s ohledem na minulou právní úpravu i možné budoucí změny. 

Tento cíl lze považovat v zásadě za splněný. 

 

Práce je zpracována samostatně, autor pracuje s uznávanými doktrinálními prameny. Nemám 

k dispozici žádné poznatky, které by naznačovaly, že by práce byla plagiátem či v jiném 

obdobném směru nesplňovala požadavek originality a dodržení standardů vědecké práce. 

 

Práce má s přihlédnutím k autorem vytčenému cíli logickou strukturu. Práce se zdroji je 

vyhovující, jejich využití je rozsahem přiměřené. Cizojazyčné zdroje využity nejsou, zřejmě 

s ohledem na absenci nějaké zahraniční komparace problematiky. Citace jsou vesměs 

prováděny standardním, vyhovujícím způsobem, až na některé drobné formální odchylky 

(např. občas místo vydání publikace uvedeno „V Praze“ místo „Praha“ aj.). 

 

Hloubku provedené analýzy považuji za přiměřenou, zvolené prameny jsou zpracovány 

adekvátně. Po věcné stránce považuji za zavádějící tvrzení, že v případě rozsudku pro 

zmeškání se soud nezabývá oprávněností uplatněného nároku, že se blíže nezabývá žalobou 

(str. 7) – to neodpovídá platné právní úpravě, která zmeškání spojuje s následky pouze ve 

vztahu ke skutkovým tvrzením žalobce. Za poněkud vybočující a nepříliš podložené považuji 

úvahy o středověkých ordálech (str. 8). Jinak vážnější věcné výhrady nemám. 

 

Formální úprava práce odpovídá obvyklým požadavkům. Jazyková úroveň je dobrá, drobných 

chyb v psaní se v práci vyskytuje jen málo. Stylistická úroveň je rovněž vyhovující, byť 

některému čtenáři by mohlo čtení práce znepřehledňovat značné užívání cizích slov 

v některých pasážích, kde se to přitom nezdá vždy terminologicky nezbytné. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 

V práci se o vzdání se nároku hovoří v podstatě pouze v souvislosti s prominutím dluhu, tedy 

povinnosti poskytnout nějaké plnění. Je možno (či mělo by být možno) se vzdát nároku též 

v případě např. žaloby na určení určitého práva, i s vědomím, že takové vzdání se práva by 

nemělo hmotněprávní účinky? 

 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 
 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň: 
 

Práci předběžně navrhuji hodnotit „výborně“, s přihlédnutím k průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze dne 30. prosince 2019 

 

 

     

 JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
 


