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 Diplomantka předložila práci na uvedené téma o celkovém rozsahu 71 stran, včetně 

stručného úvodu a závěru, seznamu klíčových slov, literatury a pramenů, jakož i anglického resumé, 

čímž z formálního hlediska vyhověla požadavkům kladeným na práce daného druhu. 

  

 Autorčin výběr tématu je patrně veden snahou o postižení jednoho ze základních témat 

civilního procesu, kdy dokazování představuje základní nástroj, jímž soud v řízení opatřuje podklad 

pro spravedlivé rozhodnutí ve věci samé. Jde o téma klasické, zároveň však s ohledem na moderní 

vývojové trendy a různé více či méně úspěšné reformní legislativní pokusy, stále aktuální téma, jež 

s ohledem na jeho rozsah a význam téměř nelze vyčerpat. Ostatně o to se autorka ani nesnažila, její 

možnosti v tomto směru byly omezeny zejména rozsahem práce, jemuž nutně musela přizpůsobit 

užitou metodu.  

  

 Z hlediska systematického je práce členěna do 4 částí dále vnitřně blížeji dělených. Úvodní 

část se soustřeďuje na obecnější otázky jako je pojem, předmět dokazování a úloha povinnosti a 

břemen v rámci dokazování, navazující část druhá se podrobně věnuje zásadám ovládajícícm 

dokazování, část třetí podrobně sleduje samotný průběh dokazování, část poslední pak podává 

výklad jednotlivých důkazních prostředků. V této poslední části se snad nejvýrazněji projevuje 

možnost individuálního zaměření autorky, a to na otázky zálohy na náklad znaleckého posudku a 

výslech nezletilého. Z hlediska systematického nemám vůči práci zásadních námitek. 

  

 Uvedené téma skýtá nebezpečí, že snaha o komplexní postižení problematiky povede k 

převládajícímu popisnějšímu charakteru, a ani zde se autorka určité popisnosti v některých pasážích 

nevyhne, je ovšem třeba přiznat na druhé straně snahu o to, aby byla tato popisnost vyvážena 

přehledem jak v právní úpravě, tak v odborné literatuře či judikatuře, k níž se práce v příslušných 

místech rovněž vcelku často obrací. Autorka tak prokazuje, že dané téma ovládá, má přehled jak v 

právní úpravě, tak v literatuře, škoda jen, že se k diskusi dostává spíše v náznacích. To platí např. o 

partii věnované povinnostem a břemenům, kde autorka předkládá spíše kazuistiku vybrané 

judkatury, aniž by se  následně důsledněji pokusila o využití jinak zajímavě podaného přehledu 



soudní praxe. Postrádám např. diskusi o břemenu tvrzení a břemenu důkazním ze strany žalované s 

přihlédnutím k nové úpravě přípravy jednání. Problematika znaleckého posudku je probrána dosti 

kuse, ale to je důsledek uvedený již výše obecněji. 

 

 Práce je způsobilá k obhajobě, v jejímž rámci nechť se autorka zaměří na problematiku 

povinností a břemen a otázku zálohy na znalecký posudek. 

  

 Předběžně práci hodnotím velmi dobře. 
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