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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Diplomantka se ve své práci zabývá problematikou rozkazních řízení v civilním procesu. Jedná se 

o tradiční instituty civilního řízení, proto nejde o téma nové, avšak je a vždy bude patřit mezi 

problematiku neustále aktuální. Je tomu tak z toho důvodu, že jde o jednu z forem zkráceného 

civilního řízení, která naplňuje jeden ze základních požadavků kladených na moderní civilní 

proces, a tou je rychlost rozhodování sporů. Význam zvoleného tématu roste i s ohledem na 

případné úvahy o rekodifikaci civilního procesu. 

 

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. Od autorky práce se očekávalo, aby ve své práci prokázala znalost teoretické podstaty 

zkrácených řízení, a to ve formě jednotlivých konkrétních druhů. Z hlediska vstupních údajů a 

dostupných zdrojů lze zvolené téma zpracovat, a to i přes nedostatek odborných ucelených 

publikací, kvalitně. Z tohoto důvodu byly na autorku kladeny vyšší nároky především co do studia 

většího množství dílčích publikací a článků zaměřených pouze na konkrétně vytyčené 

problematické otázky související s různými druhy rozkazních řízení. Při tvorbě práce autorka 

využila metody deskriptivní, analytické i komparativní. To vše za pomoci odborné literatury, 

článků i rozboru soudní judikatury. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Diplomová práce je vedle úvodu a závěru přehledně rozčleněna do šesti základních kapitol                   

(1. Rozkazní řízení obecně, 2. Prosté rozkazní řízení, 3. Elektronické rozkazní řízení, 4. Evropské 

rozkazní řízení, 5. Komparace s německou právní úpravou, 6. Rozkazní řízení podle věcného 

záměru civilního řádu soudního). Jednotlivé kapitoly se pak dále člení do konkrétně zaměřených 

podkapitol. Z hlediska zvolené systematiky práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na 

tento druh prací 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomová práce představuje zcela unikátně zpracovanou problematiku rozkazních řízení, která 

už jen svou zvolenou systematikou naznačuje, že autorka tématu porozuměla do hloubky a nalezla 

ze systematického hlediska jiná kritéria pro její zpracování, než která obvykle volí právní teorie 

(srov. např. obsah kapitoly druhé pojednávající o prostém platebním rozkazu). I přes takto 

zvolenou systematiku je práce přehledná, logicky členěná a velmi čtivá.  

 



  

Vytyčeným cílem práce byl ucelený výklad a analýza třech rozkazních řízení (prostý, elektronický 

a evropský platební rozkaz), jakož i komparace s úpravou německou a hodnocením těchto 

procesních institutů s navrhovanými instituty ve Věcném záměru civilního řádu soudního. Cíle 

práce byly autorkou jednoznačně naplněny. Práce problematiku nejen komplexně zpracovává, ale 

autorka i v dílčích otázkách upozorňuje na názorovou nejednotnost odborné veřejnosti, např. v 

otázce povahy platebních rozkazů (str. 14-15), otázce účinků platebního rozkazu s tzv. 

kvalifikovanou výzvou (str. 18) či otázce doručování platebního rozkazu a tzv. kvalifikované 

výzvy (str. 24) atd.  

Velmi kladně na práci hodnotím autorčin osobitý a nikoliv „šablonovitý“ přístup. O zvoleném 

tématu autorka dokázala uvažovat komplexně a prokázala nejen znalost souvislostí teoretických 

poznatků, ale i poznatků současné aplikační praxe, byť z pohledu studentky se znalostmi 

převažujícího teoretického charakteru. Nebála si pokládat v práci zcela logické otázky vyplývající 

z judikatury vyšších soudů. Komplexnímu zpracování tématu v závěru práce nasvědčují i přílohy 

práce obsahující vzory jak platebních rozkazů, tak návrhu na vydání elektronického platebního 

rozkazu, návrhu na vydání evropského platebního rozkazu, jakož i německého návrhu na zahájení 

upomínacího řízení (!).  

Na základě výše uvedeného lze proto uzavřít, že práce nadstandardně splňuje požadavky, které 

jsou kladeny na tento druh prací a lze ji doporučit k obhajobě.     

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíle práce, vytyčené na str. 2 práce, byly splněny. 

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 20 dokumentů. V případě kontroly 

Turnitin vykázal generátor shodu v 27 %. 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 a judikatury vyšších 

soudů. Zdroje jsou citovány odpovídajícím 

způsobem, poznámkový aparát je uspořádán 

přehledně a čítá 282 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

Rozsah provedené analýzy je ve vztahu k tématu a 

v úvodu práce vymezenému omezení (práce 

nepojednává o směnečném a šekovém rozkazním 

řízení) na vysoké úrovni. 

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

tabulky nabyly vzhledem ke zvolenému tématu 

použity. Součástí příloh práce jsou však vzory 

platebních rozkazů, návrhu na vydání elektronického 

platebního rozkazu, návrhu na vydání evropského 

platebního rozkazu, jakož i vzor německého návrhu 

na zahájení upomínacího řízení. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a stylistickou 

úroveň. Autorčin způsob vyjadřování je 

srozumitelný.  

 



  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Při ústní obhajobě navrhuji, aby se autorka vyjádřila a odůvodnila svůj závěr k otázce povahy 

platebních rozkazů z hlediska jejich teoretického členění na rozhodnutí meritorní a procesní.  

 

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. 

 

 

Diplomantka se vzdala svého práva na odevzdání posudku v předpisech stanovené lhůtě.   

 

V Praze dne 4. 9. 2022       

        JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. 
                  vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 


