
Posudek  konzultantky 

na diplomovou práci Vojtěcha Kudrny na téma: 

Dokazování se zaměřením na znalecký posudek 

 

I. 

K volbě tématu: 

Volbu tématu lze ocenit. Ačkoli je téma koncipováno poměrně široce, lze jej označit za 

originální. Je to přinejmenším dáno skutečností, že jedna jeho část – problematika znaleckého 

posudku – patří ke klíčovým institutům praxe i doktríny civilního, resp. i dalších procesů. 

Náročnost tématu zvyšuje jak nejednotný postoj vrcholných soudních instancí k některým 

závažným otázkám (hodnocení znaleckého posudku) tak i novost právní úpravy postavení a 

činnosti znaleckých subjektů a rozsáhlý soubor soudních rozhodnutí, který je třeba obsáhnout 

a reflektovat. 

 

II. 

K systematickému rozvržení textu: 

Autor rozvrhl své výklady systematicky věcně správně, logicky a s respektem k vnitřnímu 

systému tématu. Text práce je přehledný, má vysokou úroveň grafického zpracování. Práce má 

čtyři hlavní části, přičemž úvodní se věnuje obecným otázkám procesního dokazování 

v civilním procesu, druhá právnímu postavení znalců doktrinálně i de lege lata. Třetí část se 

věnuje znaleckému posudku a práce vrcholí čtvrtou  částí, v nichž autor hodnotí své poznatky 

(nabyté rovněž originálním výzkumem postojů oslovených respondentů, grafy jsou přílohami 

práce) a  představuje své úvahy de lege ferenda. 

 

III. 

K vlastnímu zpracování tématu: 

Předložená diplomová práce je zdařilým zvládnutím diplomového zadání, kterým autor 

prokazuje nejen hluboký zájem o zkoumanou oblast doktríny a praxe, ale současně též 



schopnost téma samostatně, metodami obvyklými ve vědecké práci zvládnout a zpracovat. 

Úvodní část práce je věnována výkladu obecných otázek procesního dokazování.  V pozn. č.25 

je překlep v čísle cit. rozhodnutí. Vysokou úroveň zpracování má zejména výklad pojmu, 

vnitřní diferenciace a rozdělení důkazního břemene. Autor již zde rovněž prokazuje schopnost 

výběru relevantních judikatorních pramenů.   

V kapitole věnované právnímu postavení znalců autor začíná výklady připomenutím čtyř 

konceptů pojetí role znalce ve vztahu k soudu a k soudnímu řízení a mapuje znaky materiálního 

vymezení znalectví. Precizní je rovněž připomenutí historických milníků vývoje právní úpravy. 

Postrádám jen zmínku o rozhodnutí R 1/81, které se ke zmiňovaným otázkám vztahuje rovněž.  

Třetí část hodnocené práce se věnuje znaleckému posudku detailně. Autor zmiňuje a vykládá 

jeho povahu dle OSŘ a další procesní souvislosti jeho zadávání i hodnocení. Vysvětlení si žádá 

autorova poznámka o přezkoumatelnosti ustanovení znalce soudem.  Věta před poznámkou 231 

popírá uplatnění zásady volného hodnocení důkazů.  Naopak je třeba ocenit výklady ohledně 

typologie vad znaleckých posudků a velmi důkladně se autor zabývá klíčovou otázkou 

hodnocení znaleckého posudku soudem a rekapituluje rozdílné postoje Nejvyššího soudu a 

Ústavního soudu. V rámci ústní obhajoby by mohl autor doplnit argumenty pro zachování 

znaleckého posudku zadaného stranami, když vyjadřuje postoj opačný. 

IV. 

Závěr: 

Předložená diplomová práce je vysoce kvalitním zpracováním diplomového zadání, které 

splňuje a v mnoha ohledech převyšuje požadavky kladené na tento druh prací.  Práce je sepsána 

kultivovaným odborným jazykem, opírá se o velmi rozsáhlý soubor zdrojů a obsahuje i vlastní 

výzkum.  

  Práci proto  d o p o r u č u j i  k ústní obhajobě. 

Navržená klasifikace: výborně. 

V Praze dne  5.5. 2022 

Prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D 

     


