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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Jde o téma akuální, o kterém se v teorii a praxi vede živá diskuse. 

 

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

metody 

 

Z hlediska teoretických znalostí se jedná o náročné téma, které vyžaduje velmi dobrou 

znalost odborné literatury a soudní judikatury. Zákonná úprava vyvolává poměrně velké 

množství otázek.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do tří kapitol, ve kterých se autor zabývá nejprve teoretickým vymezením 

procesního nárou (kapitola 1), dále historickým vývojem uznání a vzdání se procesního 

nároku (kapitola 2) a konečně analýzou platné úpravy těchto institutů (kapitola 3). 

 

Strukturu práce lze mít za logicky a přehledně zvolenou. Škoda jen, že autor nezařadil 

rovněž část, která by se zabývaa srovnáním s obdobnými instituty v zahraničních úpravách.  

 

4. Vyjádření k práci 

 

Práce zaujme hloubkou zpracování, ve které se odráží znalost pečlivě vybrané odborné 

literatury a soudní judikatury, a to včetně rozhodovací praxe prvorepublikového 

Nejvyššího soudu, jakož i soudních rozhodnutí vydaných za platnosti o. s. ř. z roku 1950.  

 

Z hlediska historického vývoje zkoumaných institutů si diplomant správně všímá úpravy 

v o. s. ř. 1950, která pod vlivem marxistické právní vědy vycházela ze zásady kontroly 

dispozičních úkonů stran soudem, což se odráželo v požadavku na přiznání účinnosti 

takových procesních úkonů soudem (§ 76 o. s. ř. 1950). Vedoucí práce pak souhlasí 

s názorem autora, který jako „atraktivní“ hodnotí úpravu § 163 písm. e) o. s. ř. 1950, jež 

přiznávala rozsudku pro uznání předběžnou vykonatelnost. To může být podnětem i pro 

naší budoucí úpravu civilního řízení. 

 

Kladně vedoucí práce hodnotí rovněž důslednost, se kterou autor rozlišuje mezi uznáním 

dluhu jako právním jednáním a uznáním procesního nároku jako procesním úkonem. 

Správně upozorňuje, že komentářová literatura ještě v 50. letech 20. stol. uvedený rozdíl 

nevnímala (str. 31) a výslovně upozorňuje na zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 

2 Cdon 1646/96, které naopak odmítá aplikaci hmotněprávních ustanovení o omylu na 

procesní úkony.  

 

Pochybnosti naopak vyvolává názor autora, který v oprávnění odvolacího soudu 

rozhodnout rozsudkem pro uznání spatřuje možný rozpor se zásadou dvojinstančnosti 

řízení (str. 36). Je však otázkou, zda se taková „zásada“ v civilním řízení vůbec uplatňuje a 



  

jaké má případně následky. Sporný je rovnež názor autora, vycházející z usnesení 

Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1737/2017, podle kterého nelze na základě § 114b o. s. ř. 

vydat rozsudek pro uznání v případě, kdy žaloba obsahuje tzv. eventuální petit. Co ale 

v takovém případě brání soudu, aby vyhověl primárnímu (nepodmíněnému) žalobnímu 

petitu?  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Práce splňuje svůj cíl.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Vedoucí práce nemá žádných poznatků, které by 

nasvědčovaly tomu, že jde o plagiát. Podle názoru 

vedoucího byla práce zpracována samostatně. 

Logická stavba práce V zásadě vhodně a logicky zvolená stavba práce. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor pracuje s ucelenou škálou zdrojů, včetně 

případné odborné literatury a odpovídající 

judikatury.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Přiměřená tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Standardní. 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

1. Jak již uvedeno, v práci zastáváte názor, že fikce uznání procesního nároku 

nemůže nastat v případě, že žalobce uplatňuje svůj požadavek eventuálním 

petitem. Naopak v případě alternativního petitu takovou překážku nevidíte (str. 

48). Blíže svůj názor odůvodněte. 

 

2. V závěru práce kladně hodnotíte i institut fikce uznání nároku, která podle Vás 

sleduje „naprosto legitimní cíl“ (str. 63). Nebylo by ale možné dosáhnout 

takového cíle i jinými prostředky, které by postavení žalovaného tolik 

neohrožovaly?  

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

 

 

V Praze dne 10. ledna 2020 

 
 
 

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D. LL.M. 


