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1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Důvodem, proč považuji téma za aktuální není jen nová úprava činnosti znalců, ale zejména 

v práci zmiňovaný přístup soudu ke znaleckému posudku jako k důkaznímu prostředku. Autor 

se tímto, podle mého soudu stěžejním problém, dost podrobně zabývá. Není to ale jediný 

aktuální problém. Dalším je například posuzování posudku, který si nechá zhotovit účastník, 

v minulosti pokládaný pouze za „listinu“, aniž by byla respektována zásada volného hodnocení 

důkazů, kdy „vyřešení problému“ bylo dosaženo novým ustanovením § 127a OSŘ. Již tyto dva 

okruhy vypovídají a aktuálním výběru tématu a jeho novosti 

 

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

Protože dokazování znaleckým posudkem je dosti frekventovaným procesním postupem, je 

téma náročné na analýzu zdrojů s přihlédnutím k soudní praxi, která se mění i odborným 

názorům. Autorem volí metodu analýzy a syntézy. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna do 4 hlavních částí. V úvodní části se autor zabývá v obecnější podobě 

principem dokazování. V části druhé se autor věnuje postavení znalce a část třetí je věnována 

obsahu a dopadu znaleckého posudku. Poslední část obsahuje autorovy úvahy de lege ferenda. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práci pokládám za zdařilou, protože splnila autorův záměr. Je logicky sestaveným a 

kompaktním celkem. Podrobněji se vyjádřím v části 6) posudku. 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: naplněn 

- logická stavba práce: dobrá 



- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: odpovídá pravidlům pro 

tvorbu práce 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): odpovídající 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

- na straně 2 je uvedeno, že civilní proces poskytuje ochranu soukromoprávním a „přidruženým 

„ vztahům. Zde nevím, co má autor na mysli ? 

- na straně 5 chybí autorův názor na zásadu „soud zná právo“ ve vztahu k evropskému právu 

- na straně 17 by mohl autor uvést příklad provedení dokazování soudem , kdy to vyplývá 

z obsahu spisu  

- na straně 20 se mi líbí výklad práva svědka odepřít výpověď 

- na straně 23 nesouhlasím s názorem autora, že není třeba splnit ediční povinnost ( zde vydat 

listinu), jestliže by to vydávající osobě mohlo způsobit nebezpečí trestního stíhání. O co to autor 

opírá ? 

- na straně 32 je užit výraz „ vrcholové soudy“, což se mi moc nelíbí. 

- na straně 39 se autor staví negativně ke znaleckému slibu. Domnívám se , že slib , stejně u 

advokáta nebo soudce, byť jsou to veřejné osoby, zdůrazňuje odpovědnost.  

- na straně 44 autor cituje, že v případě pozastavení činnosti znalce, musí dokončit 

rozpracovanou činnost. Takto postaveno dopadá to i na znalce odsouzeného za podvod při 

zpracovaní posudku k trestu odnětí svobody.  

- na straně 51 je paradox: znalec nesmí pod slibem mlčenlivosti dožádání orgánů činných 

v trestním řízení a současně má oznamovací povinnost. 

- na straně 52 je uvedeno, že výkon znalecké činnosti je „koneckonců“ podnikáním. Stačilo by 

uvést, že podnikáním je, takto to vypadá, že to platí jen někdy. 

- Myslí si autor, že text § 127a OSŘ odpovídá zásadě volného hodnocení důkazů ? 
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