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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Práce je tématicky zaměřena na zásadní princip uplatňující se v civilním soudním řízení, a 

to na zásadu dispoziční s akcentem na její omezování. Civilní sporné řízení je de lege lata 

ovládáno zásadou dispoziční a projednací, tedy odpovědností účastníků za úplné zjištění 

skutkového stavu (ke koncepci tohoto požadavku srov. např. MACUR, J. Základní 

teoretické otázky legislativní koncepce civilního procesu. Bulletin advokacie, 1998, č. 9, s. 

6–17). Dispoziční zásada se však uplatňuje i v jiných druzích civilního procesu, v řízení 

vykonávacím, dále v řízení insolvenčním aj. Česká procesualistika se se zkoumanou 

problematikou již dostatečně zabývala a vypořádala; za všechny srov. „zásada dispoziční 

(něm. Dispositionsmaxime) znamená, že procesní iniciativa je dána do rukou účastníků, 

nikoli soudu nebo jiných subjektů“ (WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kol. Civilní 

právo procesní. Část první: nalézací řízení. 9. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018, s. 

73). Jedná se o téma tradiční, které není nové ani originální. Lze jej však označit za stále 

aktuální, neboť právě s ohledem na omezování dispoziční zásady v civilním soudním řízení 

její význam neustále roste (srov. kap. III., str. 29 a násl.). 

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

metody 

Z důvodu poměrně širokého literárního zázemí lze konstatovat, že uvedené téma je středně 

náročné, jak z pohledu teoretických znalostí, vstupních údajů, tak jejich zpracování včetně 

správně zvolené metodologie. Náročnost se odvíjí zejména s ohledem na zkoumanou 

problematiku, když se předpokládá dobrá orientace autorky zejména v jednotlivých 

dispozičních procesních úkonech, které dispoziční zásadu omezují (např. uznání žalobou 

uplatněného nároku žalovaným atp.). Ohledně pramenů oceňuji práci s tradičními 

procesualistickými díly (např. Ott, E., Hora, V., Macur, J., Winterová, A. a další), rovněž s 

judikaturou, i když k ní lze mít s ohledem na její starší dataci výhrady. Chybí významnější 

slovenské práce, když jsou některé kritizované instituty pro omezování dispoziční zásady 

srovnávány se slovenskou právní úpravou. Co do metodologie je s ohledem na poslední 

poznámku pozitivní, že autorka pracovala rovněž za využití komparativní metody (ovšem 

v omezené její míře), když je text průběžně obohacován právní úpravou slovenskou, např. 

„[I] slovenská právní úprava civilního řízení sporného se vyhýbá fingování dispozičních 

procesních úkonů a namísto toho upravuje vydávání kontumačních rozsudků pro případy, 

kdy se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádří k žalobě (§ 273 c. s. p.)“ (srov. na str. 63). 



  

3. Formální a systematické členění práce 

Po formální stránce práce splňuje požadavky, které jsou na tento druh prací kladeny. Práce 

je po literární stránce napsána odborným jazykem, je prosta gramatických chyb. Jazyková 

a grafická úroveň práce je spíše na dobré úrovni, i když některé formulační obraty autorky 

působí poněkud těžkopádně (např. na str. 9 „Každé právní odvětví je vystaveno na systému 

historicky formovaných zásad (rovněž označované jako právní principy), které napomáhají 

dané právní odvětví formovat v souladu s jeho hlavním cílem“, nebo na str. 11 „Ze shora 

uvedeného zjištění, že při dispozici předmětem řízení je zároveň disponováno řízením, však 

nelze učinit závěr, že dispozice řízením a dispozice předmětem řízení jsou úkony totožné a 

není třeba dbát jejich rozlišování, když tedy první automaticky doprovází druhé a naopak“ 

atp.). Citační norma je dodržena, s citačními zkratkami však nebylo pracováno vůbec. Co 

do struktury je práce systematicky rozdělena celkem do sedmi (VII) kapitol a dalších 

podkapitol, nicméně prakticky má práce pouze dvě kapitoly – kap. II. Dispoziční zásada v 

civilním řízení soudním (na str. 9 a násl.) a kap. III. Omezování dispoziční zásady v 

civilním řízení soudním (na str. 29 a násl.). Ostatní text je zařazen do Úvodu (kap. I., str. 5 

a násl), Závěru (kap. IV., str. 77 a násl.), obsažen je Seznam použitých zdrojů (str. 80 a 

násl.) a oba jazykové abstrakty (str. 86 a násl.). 

4. Vyjádření k práci 

V úvodu práce si autorka vymezila hypotézu a cíl své práce (cíl byl takto pregnatně 

vysloven až v samotném závěru práce na str. 77 takto: „Cílem práce bylo, po obecném 

vymezení dispoziční zásady, zejména podat ucelený přehled dispozičních procesních úkonů 

účastníků civilního řízení soudního, při jejichž uplatňování dochází k omezování dispoziční 

zásady a zhodnotit důvody, pro které kdanému omezování dochází, jakož i navrhnout jiné 

možnosti právní úpravy rozebíraných institutů, které by umožňovaly dosáhnout 

sledovaného cíle, aniž by však docházelo k omezování dispoziční zásady“). Uvedený cíl se 

autorce podařilo naplnit. Autorka při zpracování práce postupovala logicky, práce tvoří 

kompaktní celek. Nejprve byla autorkou vymezena podstata dispoziční zásady (podkap. 1. 

kap. II. na str. 9 a násl.), následně vztah dispoziční zásady a jiných zásad (podkap. 2. kap. 

II. na str. 13 a násl.) a historický vývoj dispoziční zásady (podkap. 3. kap. II. na str. 19 a 

násl.). Stěžejní částí práce je navazující část práce, která se zabývá omezováním dispoziční 

zásady v civilním soudním řízení (kap. III. na str. 29 a násl.). Po obsahové stránce není 

práci co vytknout; zřejmě co do rozdílných názorů ano, to ale nemůže mít vliv na celkové 

hodnocení práce. V podkap. 1. kap. III. byly autorkou analyzovány vybrané dispoziční 

úkony žalobce (podkap. 1. kap. III. na str. 30 a násl.), kde lze upozornit na adekvátní 

zpracování fikce zpětvzetí návrhu dle ust. § 114c odst. 7 o. s. ř. Správně je autorkou na str. 

49 poukázáno na přínos nálezu pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/08, kde je pod 

bodem 20 nálezu rozebrán význam dispoziční zásady a vztah subjektivního hmotného 

práva a veřejného civilního procesního práva. Dále je pozornost věnována omezování 

dispoziční zásady ve vztahu k dispozičním úkonům žalovaného (podkap. 2. kap. III. na str. 

53 a násl.). V dané podkapitole se autorka blíže vyjadřuje k zásadní otázce, která v české 

procesualistice v současné době výrazněji rezonuje, a to k fikci uznání nároku (srov. str. 57 

a násl.). To se nepochybně dostává do rozporu s dispoziční zásadou, protože se vychází 

z toho, že pokud se žalovaný nevyjádří na kvalifikovanou výzvu dle ust. § 114b o. s. ř., pak 

soud rozhodne rozsudkem pro uznání (v souladu s ust. § 114b odst. 5 o.s.ř. a ust. § 153a 

odst. 3 o.s.ř.). Ústavní soud však dané ust. zákona neshledal ústavně nekomformním (srov. 

nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15). Se závěry uvedenými 

na str. 77 až 79 lze vyslovit souhlas, tyto již navazují na dostupné prameny. 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Jednotlivé cíle práce jsou uvedeny v čl. 4. tohoto 

posudku. Hodnocená práce splnila cíle, které si 

autorka takto pregnantně vytyčila (v Závěru, str. 77 

práce).  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

S ohledem na skutečnost, že předložená práce je 

jako práce diplomová uznávána za práci rigorózní, 

nelze tuto kategorii hodnotit. 

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je aprobována, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazuji, práce je vhodně 

strukturovaná a tvoří kompaktní celek. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Při práci se zdroji autorka vyšla z rozsáhlejšího 

seznamu literatury (srov. na str. 80 a násl.), 

především však pozitivně hodnotím práci s tradiční 

českou literaturou k danému tématu, ke 

slovenskému srovnání však mohly být zdroje 

bohatší, rovněž mohlo být pracováno s aktuálnější 

judikaturou). Citační norma, jak již bylo uvedeno 

výše, je dodržena. Celkově lze uzavřít, že práce se 

zdroji je takto adekvátní. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zpracovala zdařile a vyčerpala jej 

způsobem, který odpovídá požadavkům kladeným 

na tento druh kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je adekvátní (text není 

obohacen o grafy či tabulky). 

Jazyková a stylistická úroveň V práci se nevyskytují gramatické nebo pravopisné 

chyby. Drobné výtky jsou uvedeny čl. 3. tohoto 

posudku. Jazyková a stylistická stránka práce je 

tak na odpovídající úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě práce by se autorka mohla blíže vyjádřit k důvodům pro ponechání, 

resp. pro možné zrušení stávající právní úpravy rozsudku pro uznání na základě fikce (i s 

ohledem na nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 13/15 a na to navazující další rozhodnutí). 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 

 

Diplomová práce splňuje požadavky standardně kladené na rigorózní práce v daném oboru 

(tj. předloženou práci lze uznat za práci rigorózní). 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu rigorózní práce (práce 

bude obhajována před příslušnou komisí).  

 

V Praze dne 28. 03. 2021 

 
_________________________ 

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. 

oponent 


