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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Diplomant se ve své práci zabýval problematikou jednoho z mimořádných opravných 

prostředků, a to žaloby na obnovu řízení. Institut žaloby na obnovu řízení patří mezi tradiční 

opravné prostředky civilního procesu a s přihlédnutím k chystané rekodifikaci občanského 

soudního řádu, mj. i ve vztahu k opravným prostředkům, jde o téma velmi aktuální.  

 

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

metody 

 

Vytyčeným cílem diplomové práce bylo poskytnutí systematického představení současné 

podoby institutu žaloby na obnovu řízení, komparace se slovenskou úpravou se zamřením na 

společné a rozdílné přístupy obou úprav, jakož i zhodnocení úpravy tohoto institutu ve věcném 

záměru civilního řádu soudního. Na autora práce byly kladeny vysoké nároky, neboť pro kvalitní 

zpracování vybraného tématu bylo nezbytné ovládnout zejména teoretické znalosti. Za pomoci 

deskriptivní, komparativní, ale rovněž analytické metody autor přesvědčivě a na velmi vysoké 

úrovni uplatňuje nejen teoretické znalosti získané studiem odborné literatury, článků, komentářové 

literatury a judikatury. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Předložená diplomová práce je vedle úvodu a závěru velmi přehledně a systematicky 

rozčleněna do pěti kapitol (1. Zakotvení institutu žaloby na obnovu řízení v systému civilního 

práva procesního, 2. Žaloba na obnovu řízení, 3. Komparace české a slovenské právní úpravy 

žaloby na obnovu řízení, 4. Žaloba na obnovu řízení podle věcného záměru civilního řádu 

soudního, 5. Úvahy de lege ferenda), které se dále člení do konkrétně zaměřených podkapitol.    

 

4. Vyjádření k práci 

 

Předložená diplomová práce představuje velmi kvalitně zpracované, přehledné a čtivé dílo 

pojednávající nejen o současné právní úpravě žaloby na obnovu řízení, ale rovněž o komparaci se 

slovenskou právní úpravou včetně navrhované právní úpravy ve věcném záměru civilního řádu 

soudního a autorovými úvahami de lege ferenda. Velmi kladně hodnotím autorův vlastní přístup 

ke zpracování tématu a zejména autorovy úvahy a závěry zpracované v kapitole páté, které je 

schopen adekvátně odůvodnit. Oceňuji, že autor dokázal uvažovat komplexně rovněž o 

teoretickém zařazení zvoleného institutu do systému opravných prostředků, o opuštění společné 

právní úpravy spolu s žalobou pro zmatečnost, o terminologických změnách a v neposlední řadě 

rovněž o rozšíření důvodů pro obnovu řízení.      

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený v úvodu a závěru práce byl 

jednoznačně splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant projevil schopnost pracovat samostatným 

a tvůrčím způsobem, generátor shod vykázal shodu 

do 5% u celkem 154 dokumentů. V případě kontroly 

Turnitin vykázal generátor shodu v 24 %. Jedná se 

však převážně o shodu pouze v názvech kapitol, 

citací a zdrojů.   

Logická stavba práce Práce má propracovanou logickou strukturu a 

jednotlivé kapitoly na sebe tematicky navazují. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomant využil při zpracování práce odpovídající 

počet zdrojů skládající se z odborné literatury, 

odborných publikací, odborných článků i judikatury 

vyšších soudů. Všechny zdroje jsou řádně citovány, 

poznámkový aparát je uspořádán přehledně. 

Poznámkový aparát čítá 206 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve vztahu k tématu 

práce nadstandardní. 

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. 

Diplomant se vyjadřuje v práci věcně a srozumitelně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Pro ústní obhajobu práce navrhuji, aby se autor práce vyjádřil k otázce, zda později vydané 

rozhodnutí vyšších soudů (např. Ústavního soudu ČR) v obdobné věci, avšak upravující věc po 

právní stránce jinak, obstojí jako důvod žaloby na obnovu řízení ve smyslu § 228 odst. 1 písm. a) 

OSŘ či nikoliv a svůj závěr odůvodnil. Zároveň nechť autor zhodnotí otázku povinného právního 

zastoupení advokátem v případě řízení o žalobě na obnovu řízení ve věcném záměru civilního řádu 

soudního.   

  

 

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 

 

 

V Praze dne 12. 1. 2022 

 
_________________________ 

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. 
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