
 1 

Právnická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze 
katedra občanského práva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posudek oponenta  diplomové práce. 
 
 
Jméno diplomanta : Viktória Chromčíková 
 
Téma:  Druhy civilního procesu  
 
Rozsah práce : 51  strana vlastního textu  
 
Datum odevzdání  :  duben 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Aktuálnost ( novost ) tématu :    Vzhledem k tomu, že práce je spíše přehledem 

jednotlivých druhů civilního procesu, nelze uvedené téma označit za nové či za velmi 
aktuální. Aktuálnosti by mohlo být dosaženo, kdyby se diplomantka detailněji 
soustředila na určitou část, přičemž zbylé části by ponechala spíše v úrovni přehledu. 
Například se zde nabízí téma koncentrace řízení, zejména ve spojení s institutem 
přípravného jednání či srovnání, zda se prvky koncentrace vyskytují v insolvenčním 
řízení či v exekučním řízení. V případě exekučního řízení by stála za širší úvahu 
otázka rostoucí pravomoci exekutorů, zejména v souvislosti s navrhovanými 
novelizacemi exekučního řádu. 

 
 
2. Náročnost tématu : V návaznosti na předchozí odstavec musím i zde konstatovat, že 

takto pojatá téma je náročné spíše na obstarání pramenů práce než v oblasti práce 
samotné. Samozřejmě beru v úvahu i skutečnost, že se jedná o práci diplomovou, kde 
není většinou očekávána detailní analýza, ale větší hloubka práce by práci na škodu 
zcela jistě nebyla.  
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3. Kritéria hodnocení práce: Práce je členěna v podstatě, pominu-li historický exkurz od 
výkladu mimosoudních metod řešení sporů, kde je zmíněna bohužel jen mediace a 
případný praetorský smír, k výkladu řízení nalézacího (včetně zahrnutí rozhodčího 
řízení) děleného na sporné a nesporné, až k řízení vykonávacímu a insolvenčnímu. 
Tomuto postupu bych zásadně nevytkl logickou návaznost, ale rozhodčí řízení bych 
spíše spojil s výkladem mediace. Jak jsem uvedl, je výklad jednotlivých druhů řízení 
spíše popisný než analytický . V práci je citován poznámkový aparát užité literatury a 
judikatury a jazyk práce hodnotím vcelku jako dobrý. 

 
 

 
4. Připomínky a otázky k obhajobě: V případe mediace mi chybí zmínka o připravované 

legislativní právní úpravě či alespoň zmínka o právní úpravě mediace na Slovensku. 
Na straně 16 šestý odstavec shora je uvedeno, že „tato zákonná povinnost je zárukou 
zjištění skutečného stavu věci..“. Výraz „skutečný“ znamená objektivní pravdu, což ve 
sporném řízení neodpovídá právní úpravě § 153 odst. 1 o.s.ř.. Dále se mi jeví sporné 
tvrzení na straně 20, kde je uvažováno s neplatným smírem uzavřeným v omylu. 
S takovým závěrem nemohu souhlasit, protože odvolání se na jednání v omylu v rámci 
procesního a nikoliv hmotně právního úkonu nepřichází podle mého soudu v úvahu. 
Na straně 21 mi pak chybí zmínka o přípravném jednání.. V rámci obhajoby práce 
bych doporučil diplomantce se soustředit na výkladu aplikace zásady koncentrace 
řízení v jednotlivých řízeních, v práci popsaných .  

 
5. Práci doporučuji k obhajobě.  

 
6. Známku hodnotím stupněm : Dobře 
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