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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Autorkou zvolené téma lze označit za téma neustále velmi aktuální. Od účinností zákona                    

č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, již došlo k novelizaci dílčích otázek týkajících se 

problematiky omezování svéprávnosti jakožto prostředku ochrany ultima ratio, tedy došlo i 

k vývoji přístupu a postupu aplikační praxe soudů v řízení o omezení svéprávnosti. Z uvedeného 

důvodu je tedy autorkou zvolená problematika neustále aktuální.    

 

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

metody 

 

Téma práce je z hlediska teoretických znalostí adekvátně náročné a odpovídá uvedenému druhu 

práce. Na autorku práce byly kladeny nároky jak co do znalosti hmotněprávních teoretických 

základů problematiky svéprávnosti, tak zejména pochopení procesněprávní realizace omezování 

svéprávnosti. Z hlediska vstupních údajů a dostupných zdrojů, lze téma práce zpracovat velmi 

kvalitně, neboť jde o problematikou, která je řadou autorů průběžně zpracovávaná. V předložené 

práci autorka využila jednak metodu deskriptivní, jednak metodu analytickou, a to za pomoci celé 

řady zdrojů od odborných publikací, článků po velmi vhodně a přiléhavě zařazenou aktuální 

soudní judikaturu. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Diplomová práce je vedle úvodu a závěru velmi přehledně a systematicky rozčleněna do čtyř 

kapitol (1. Pojem svéprávnosti a její omezení, 2. Podstata a smysl řízení o omezení svéprávnosti, 

3. Průběh řízení před soudem prvního stupně, 4. Rozhodnutí). Jednotlivé kapitoly se pak dále člení 

do konkrétně zamřených podkapitol. Za těžiště práce považuji jednoznačně kapitolu třetí a čtvrtou, 

ve kterých autorka zaměřila pozornost nejen na teoretický rozbor průběhu řízení o omezení 

svéprávnosti, ale rovněž na otázky aplikační praxe včetně otázky zadávání znaleckých posudků. 

Zároveň autorka v práci využila své poznatky získané při násleších u jednotlivých soudních 

jednání ve věcech řízení o omezení svéprávnosti. Neopomněla zdůraznit důležitost obsahu 

soudního rozhodnutí a s tím související rozsah omezení.  

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomová práce je kvalitním a osobitým zpracováním zvoleného tématu. V úvodu práce si 

autorka vytyčila jasný cíl konfrontovat získané praktické poznatky s teoretickou koncepcí řízení o 

omezení svéprávnosti, poukázat na to, kdy je nutné řízení vést, jasně vystihnout jednotlivé fáze 

řízení a zároveň upozornit na další možné zákonné alternativy (mírnější a méně omezující 

opatření). Kladně hodnotím autorčinu práci s recentní judikaturou a její vhodné zařazení do textu 



  

práce. Autorka se neomezila na pouhý popis problematiky, jak by se mohlo ve vztahu jak ke 

zvolenému tématu, tak ve vztahu k druhu práce, nabízet. Na mnoha místech své práce přistupuje 

k problematice kriticky, avšak uvážlivě a nabízí rovněž možná řešení.    

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce, vytyčený v úvodu práce, byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Autorka projevila schopnost pracovat samostatným a 

tvůrčím způsobem, generátor shod vykázal shodu do 5% 

u celkem 71 dokumentů. V případě kontroly Turnitin 

vykázal generátor shodu v 17 %. Jedná se však převážně 

o shodu pouze v názvech kapitol, citací a zdrojů.   

Logická stavba práce Práce má logickou, systematickou strukturu a jednotlivé 

kapitoly na sebe tematicky navazují. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Při zpracování práce byl užit odpovídající počet zdrojů 

skládající se z odborné literatury, odborných publikací, 

odborných článků i odborných článků z internetu a 

judikatury vyšších soudů. Zdroje jsou citovány 

odpovídajícím způsobem, poznámkový aparát je 

uspořádán přehledně. Poznámkový aparát čítá 77 

poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve vztahu k tématu na 

velmi vysoké úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je přehledně graficky upravena, grafy ani tabulky 

nabyly vzhledem ke zvolenému tématu použity.  

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

Autorčin způsob vyjadřování je srozumitelný.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Při ústní obhajobě navrhuji, aby se autorka blíže vyjádřila k otázce zadávání znaleckých posudků 

soudy před prvním jednáním ve věci samé a zhodnotila, zda je současný přístup okresních soudů 

namístě či nikoliv. 

.   

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. 
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_________________________ 
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