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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomantem zvolené téma je  navýsost aktuální. Postupný proces elektronizace  právního  
života  probíhá již několik let a tyto  změny se  přirozeně  promítají  i do civilního procesu. 
Lze proto ocenit, že autor   v těchto souvislostech učinil předmětem svého zájmu  civilní 
proces jako celek. Do jaké míry svůj záměr naplnil bude předmětem níže uvedeného 
hodnocení.  

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

použité metody 
Náročnost tématu spočívá jednak v jeho rozsáhlosti, neboť práce by měla popsat a  vyjasnit 
stav elektronizace celého civilního procesu.  Autorovou metodou je však pouhý popis 
platného práva, nepoužívá žádné soudní statistiky, v některých souvislostech odkazuje na 
internetové zdroje a   aplikace v oblasti informačních technologií. 

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Zvolená systematika práce činí text přehledným nicméně,  obsahuje systematická pochybení 
(např.  pořadí částí 2. a 3. neodpovídá logickému vztahu nalézacího a vykonávacího řízení a 
postupu řízení).  Rovněž  první část práce, která má být jejím těžištěm (podle rozsahu), by 
zasluhovala  větší  systematickou propracovanost než pouhé seřazení dotčených institutů.  
Obecným institutem civilního procesu rozhodně není živnostenský rejstřík, ani katastr 
nemovitostí. Vůči této části práce lze namítat celou řadu podobných systematických výhrad.  
Zásadní výhrady formálního rázu vůči práci nemám, neboť se pohybuje  v obvyklém 
standardu.    
 
4. Vyjád ření k práci 
Celkově hodnotím předloženou práci jako práci, jejíž hlavní metodou je popis platného práva. 
Možnosti, které téma, jeho novost, a  tím i   potencionální originalita, nabízejí nebyly  
diplomantem zcela využity.  Problematickým otázkám se autor vyhýbá a namísto toho 
zařazuje   nadbytečně rozsáhlé popisy některých institutů (např. datových schránek). Práce 
je ve své podstatě shrnutím  institutů, které mají menší či větší  souvislost s tématem.   
 
Těžiště tématu věcně představují úkony soudu a úkony účastníků a dokazování, které jsou 
jádrem procesu.  Autor chybuje, když nerozlišuje dispoziční a ostatní úkony účastníků. 
Zejména dokazování je v práci zpracováno  okrajově. Autor se zde navíc zabývá pouze 
listinami. Naprosto pomíjí problémy hodnocení elektronických důkazních prostředků.  
Postrádám  poznámky o  databázích judikatury, evropského práva, o evropském justičním 
atlasu a rovněž o databázích vedených například Notářskou komorou ČR, jejichž  vztah 
k civilnímu procesu je bezprostřední.  
 
Ocenit lze naopak relativní  šíři autorova záběru,  neboť ve svém celku nabízí práce  solidní 
obrázek stavu elektronizace právního života.   
 

 



 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Práce je popisem stavu elektronizace. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor používá metodu popisu platného práva. 

Logická stavba práce Viz shora hodnocení systematiky diplomové práce. 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Seznam použitých zdrojů je relativně obsáhlý, 
cizojazyčné zdroje použity nejsou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor metodu popisu platného práva opouští jen 
zřídka. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je přehledná. Obsahuje ukázky webových 
aplikací (např.  na str. 34). 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je dobrá. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
V rámci ústní obhajoby by se autor měl vyjádřit  např. k praktické využitelnosti konverze  
dokumentů v civilním procesu a  k otázce perspektiv obecného sporného řízení online.   
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě. 
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